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المعظمالباباقداسة

الثاعثيثعنودهالأنبا

المرقسيةألكرأزةوبطريركالإسكندريةبابا
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رجاء،ءهداإ

المسيحيسوعسيدىإِلى

التىللكرمةحدثماذالتنظرالكتابهذالكأقدم

قدواحدوروحواحدكجسدللعالمسلمتهاالتىكنيستك،يمينكغرستها

،.عددهاهذاوطوائفمللاًوأصبحتأضحت

تصلحهاأنالمجيدلميلادكالثالثةالألفيةبدايةفىربىإِليكأطلبلذا

تكونواحدوجسدواحدةكنيسةعليهكانتماإِلىوتعيدهاوترجعها

الجسد.هذارأسهوأنت

إهداء

الغربة.أرضفىحياتنامسيرةقادمنإِلى+

حياتناطوالعليهإِستندناالذيالقويالعمودإِلى+

طفولتنامنذالكنسيةوالحياةالألحانعلمنامنإِلى+

الأخيرالنفسحتىوسعيهورسالتهجهادهفىأخلصمنإِلى+

الناسكالمجاهدالأبإِلى+

الطوباوىأبيناإِلى+

فائيلى9راللهعبديونان
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المقدمة

الم!حيوالإنسانوإِيمانناحياتاهىالعقدة

خلالومنجيداَعقيدتهيعرفأنعليهيجب

ولاالعقيدةبهذهيتمسكالحققيةمعرفته

مناستلفا"الذيالإببهانوهذاألدافيهايفرط

عليهنحافظأنعليايجبالكيهومنأبائا

بعدنا.لمنون!صلمهبهونجا

الإِجتماعاتأوثيهفيال!هنيقولولذلك

لنصنعهاعائقولامانعبفيرلاتكونأنأعط

علاة،بيوتالطوباويةالمقديةكمثيئتك

عينايارببهاأنعمبركةبيوت،طهارةليرت

الأبد.إِلىبعدناالآتينعبيدكوعلى

تيموثاولىلتلميذهالرلعولبول!ىقالوكما

عارفاًوأيقنتتعلمتماعلىفاثبتأنت+واما

(3:41تي2)"تعلمتممن

معرفةلكيقدميديكبينالذيالكتابهذا

العقدةوهذهالأرثوذكةلعقدتكحقميه

المحوتعاليمالمقدسال!بباياتمدعمة

ماهرالغيوروالحادماباركوالأبنوالرسل

وأيفاَالعقيدةلهذهواضحةمورةقدميونان

يأبدونبفكرهاانحتلفةللعقائدمورقدم

البهةاْنكيفوأوفحتعديلأوتنير

الميحيةبدايةوفذاليومهذاحتىالقبطية

ابائنااشلمهالذيالسليمالإِيمانعلىتحافظ

نفسه.المحمنالريمل

منتلمت+لأنيالرسولبول!قالكما

اليلةفييسوعالربإِنأيضأَسلمتكمماالرب

وقالفك!رويثكرخبزاَأخذفيهابرسلمالي

المك!ورجديهوهذا(كلواخذوا)

الكال!كذلكلذكرىهذاأمنعوا.لأجلكم

العهدهيالكاسهذهقائلاَتع!ثوامابعدأيفا

(262-:113كو1)بدميالجديد

هذامراجعةمنأنتهيتأننياللهتدابيرومن

مسرى23الموافقأغسطس92يومالكتاب

ألف53أصتثهادتذكارهراليوموهذا

الملكنفىأنبعدالأمكندريةبمديةميحي

كْليغاجزيرةإِلىديسقورسالبابامرقيانوس

بدلوعينخلقدونيهمجمعقراراترفضلأنه

ورفضعوفهبطريريهابروثاريوسمه

منبهرعددالملكفارسلهذاكلالثعب

هذارففهمأجلمنألف03نحوفقتلواالجود

.ل!يمانانحالفهوتعالمهالبطريرك

ماهرالئماسأنأيفاًوالحقيقيةالعادلةوالقطة

البهسةأنمرةمنأكثرفيأظهريونان

رئاستهافيممئلةرثوذكيهالاًالقبطية

أجلمنمرهمنأكثرسعتقدوأساقفتها

العقيديهالأمورعلىوالإتفاقالكنيسةوحدة
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وكيفالرسلأبائنامنتلقهاكماوالأيمانيه

إنقسامإلىأدىالايمانبهذاالاِيزامعدمأن

البثعة.المورةبهذهالكنيسه

تحولبعدتطلبهاطلبهأولالكني!ةفمانولذلك

متحقينإجعباودمجحدإلىواغمرالخبز

طهارةقدساتكمنلتاولأنسيدناياكبا

جسداًنكونلكيوأرواحناوأج!مادنالأنفسنا

ال!بهذايكونأنالربمننطلبواحدآَ

إنانلكلوفهمومعرفةلكثيرينبركه

كثيرةنفوسيغيروفعالثرموًوأيضاًميحي

ذاتهوبذلأحبناالذيالربإلىويرجعوا

الإلهوالدةب!ثفاعةبهي!تهولأجللأجلنا

مارمرقسالعظيموالثهيدمريمالقديسة

الرومانيمارجرجسالعظيموالشهدالرسول

الغطهوصاحبكيرل!الباباوبملوات

الثالث.يثنودهالباباوالقداسة

وإلىالأنمن،الحجودوالاكرامالمجدولإلهنا

آمين.بدالأ

صبحىجرجسالقس

0002اًغسطس92

1715مسرى23
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قيالكامةهمَة

الم!حيصوعالربلجاةالأخرالاسبوعفي

ينهالرائعةاباجاةلاقدمبالجدالأرضعلى

إنجيلمنعثرالمابعالإمحاحفىالآبوبين

تكررتالتىالوجدةالطلبةولعل،يوحنا

اليكون1تولههىالمناجاةهذهأثاءمراتثلاث

وافافئالأبأيهاأنتانككماواحداالجميع

.فينا+واحداَأيفاَهمليكونوافيك

قالبطرسمعالمسيحالدحديثفيوأيضا

ابنيالصخردهذهوعلىبطرسا"وأنتله

ال!ديقلفلم،(61:18)تكني!تى+

لأنهكيستىأبنيقالبلكنالْسيابنىالمسيح

عدةوليتواحدةبهةتكونأنأرادها

وطوالْف.بهاش

الرسلأعمالمفرفيالطيبلوقايذكركما

قبآَكانواآفواالذينجميعإن

(23:،أع)+واحداَونفساَواحداً

أهلإلىرمالتهفيالرسولبولىوالقديس

ذإالوحدايخةهذ،علىنحافظأنطلبأفس!

الروحوحدايةتحفظواأن*مجتهد!نيقول

كما.واحدوروحواحدجسد.السلامبرباط

واحد.رب.الواحددعوتكمرجاءإلىدعيم

واحدوآبإله.واحدةمعمودية.واحدإببهان

كلكم"وفيوبالكلالكلعلىالذىللكل

تكونأنبعدهوالرسلالمسيحالسيدأرادهكذا

مزقوا،أالبثرفملماذالكنواحدةالكيسة

ثوبوثقواوطوالًفمللاٍلىالكية

عروسالكنيسةصورةوثوهوا،المح

باسمكيسةيثئبدأإِذمانوكل،المح

نتعرضال!بهذاوفيجديدةومبادئجديد

ومبادئهاوعقائدهاالطوائفلهذه

ومؤسيها؟

الطوائفيعرضال!بأنملاحظةمع

عددأنثكلالكنإنثاراًالأكئرالرئشة

وملتفقد،بكثرذلكعنيزيدالطوائف

منلأكثروحدهاالبروتستانتيهالطوائف

طائفةخص!مائة

المسيحجدهلهامبسؤالنقفلكت

الحقيقة؟!نقسمالمهحيثخصوهل؟ينقم

نماإالميحجسدفيليىالانقامإنهى

فيالواقعنقسامالاٍعننابخاطاد!الانق!ام

فالذى!بالحطيةتثوشتالتيالبثريةالطيعة

للعقائدالمنقوصالفهمهوالإنقسامإلىأدى

الذاتدخولهوأيفاًسببهأنكماالمسيحية
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فيال!رالهراطقةفمعظم،والكبرياءالبضرية

للهرطقاتلثرسينمحاربينكانواالكنيسة

الهرطقاتيحاربونوهمالهرطقةفيوسقطوا

ونسطوريوسالإسبهدريةقسآريوسمثل

بعيادسمىالذيالقطنطينيةبطريرك

بببالهرطقةفيسقطوالكنهمالهراطقة

النعمة.عملعنوإبتعادهموجهلهمكبريائهم

نأللبهيسةينبفىالوحدةطريقفيف!نهلذلك

ال!دإنفكط،صفاتهكلفيالميحتتبع

الكنيسةأيضاَهكذاواحدوالآبالمسيح

.واحدة

نأأساسعلىالوحدةهذهمنايطلبفالله

الرأسهويكونأنيمكنولاالرأل!هويكون

واحد.الجددكانإِذاإِلا

تبدأأنلابدالعالميطلبهااقالوحدةإِنكما

بدونالوحدةلاْنالمننلقةغيرالمتعةبالملاة

كونهاعنتزيدلاالإلهيالحفوروبدونملاة

فيالكيةتبهتوتدموضوعاَأوفكرة

تقيمبدأتلذلكالنقطةهذهإِلىالعالمأرجاء

02منالفترةفيكلهالعالمفيللملاةإسبوعأَ

.عامكلمنياير92-

واحدةالكنيةاللهبروحنرىأننتاقإتا

الواحدوالقلبالواحدوالروحالواحدبالايمان

أنهنؤمنلكظالمماعبكلمنالرغموعلى

اًنالقدسالروحيتيموالاِتفاعبالحب

القداسفيوالروحالايمانفيالوحدةيهبنا

نكونلكينقولالتحولبعدطلبأولالإلهي

وميراثاًنصياونجدواحدهوروحاَواحداًجدا

الدءنذأرفوكالذينالقديينجمعمع

الوحيدهالواحدهكنيستكسلامياربأذكر

..الرمويةالجامعةالمقدية

يعطىأنالهناالربمنونطلبنصلىليتنا

رعيةكلهايكونالقلبوحدانةالكنية

والأكرامالمجدكللهالذى...واحدلراعواحدة

آمين.الأبدإلى
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لف!رسا

المقدمة

:الأولالباب

معظمفيهاتثتركالتيالمسيحيةالعقالًد

المسيحيةالطوائف

واحدب!لهالإِببهان-ا

المشحلاهوت2-

القدسالروحلاهوت3-

القدوسالثالوثعقدة-4

والفداءاي!لهيالتجد5-

الأبديةوالحياةالحلود6-

الأِنشقاقتاريخالثانىالباب

م325نيقيةمجمع-ا

(الأولالمسكونيالمجمع)

المجمعأعمال-

النيقاوىالإيمانلقانونالأصيةالصيفة-

الحرومات-

أريوس-حياة

ريوسآلمتعا-

أريوسعلىأثاسيوسالقديسردود-

TI

21

22

24

25

27

03

33

33

!ا3

36

36

37

38

93
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م381القسطنطين!يةمجمع2-

الثاني(المسكوني)المجمع

انعقادهوأصابابخمععلىعرفتالتيالقضايا-

أبوليناريوسعلىالرد-

وسابيليوسأوسابيوسعلىالرد-

القطنطينىاليقاوىالايمانقانوننص-

ال!الثالمسكونيالمجمع3-

(م134الأولأفسرمجمع)

القطنطينيهبطريركنصطوريوس-

ونمطوريول!الدينعمودكيرلسالبابابينالنزاع-

الأولأفسسمجمعحرمهاالتىن!طورتعاليم-

المسيحطبيعةعنالأباءتعاليم-

م944الثانيأفسسمجمع-4

أوطاخي()يوطيخستعاليم-

يزنطةفيإِتيميمجمعأماميحاكمأوطيخا-

ايثعلبالداهيهأوطيخا-

مجمعفيأوطيخاتبرئةإلىأدتالتىالأساب-

اثانيأنس

4م10خلقيدونيةمجمع+

مجمعالأسكندربهْكنيسةترفضلماذا-

نية؟خلقيدو

41

41

2!ا

2!ا

42

46

8!ا

fA

53

53

56
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الثالث:الباب

الأرثوذكسيةالكنيسةبينالحلافات

ثوليكيةلكاوا

القدسالروحإنبثاق:أولا

المحطبيعة:ثانياَ

المطهر:ثالآ

القديينوزوالًدالغفرانصكوك:رابعاَ

روماباباوعممةرئات:خاماَ

الرسولبطرسرئامة:سادساً

دن!بلاالحبل:سابعاً

المؤمنينيخرخلاص:ثا!اَ

المؤمنينبغيرالزواج:تامعاً

الرابع:الباب

وال!ثوليكيةالأرثوذكسيةالطوائف

الأرثوذكسيةالقبطيةالكنيسة-1

وأفريقياالإسكندريهْوبهيةالقدي!مارمرقى-

الأسكندريةرصة.لاة-

وكرازتهمالأسبهدريةاباء-

وأورباالقطةالكنية-

الرهبانيةوالانطلاتةالقبطيةالكنية-

-دخولال!ثوليكقباطالاً-2

ممرإِلىال!ثولييهه

الأرثوذكسالأحباشكنيسة3-

ال!ثولمكالأحباشكنيسة4-

الأرثوذكسالأرمن5-

الكاثوليكالأرمن6-

95

95

65

65

74

76

76

08

At

09

19

19

19

29

49

59

79

99

301

901

112

114

116
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رثوذك!الاًالسريان7-

A-ال!ثوليكال!مريان

الكاثوليكالملكينالرومكنيسة9-

الكاثوليكالرومكنيسة-ا.

الأرثوذكسالأقباطبينالاهوتيالحوار

الأرثوذكسوالروم

الكلدانيهالكنيسةا-ا

الكاثوليكالكلدان-21

الاَشوريه(الكنيسة)النساطره-أ3

الأومطالثرقكنادً!مجلسبينالحوار

الاَثوريةوالكنية

المارونيهالكنيسة-ا4

jJJوالدالموارنه

اللاتينيهالكنيسة-51

القبطعةالكنيةبينالاهوتيالحوار

الكاثويكيةوال!ئىكيهرثوذالاً

انمس:الباب

الأرثوذكسيةالكنيسةبينالحلافات

البروتستانتيةوالطوائف

عرضنااثناءلهانتعرضخلافات:اولاً

البروتستاتيةللطوالًف

-:مثلاخرىخلافاتدا!اً

المحذوفةسفارالاً-ا

الموتىعلىالملاة2-

12

I%

12

12

12

12

12

12

13

f%

13

14

14

14

14

14

Ii
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طقسية:خلافات3-

الثرقنحوالاتجاهأ-

البخور-ب

الضموعبم

بتوليتهاالعذراءودوامالسيدةإكرام-4

الصومحولتخلاق5-

:السادسالباب

البروتستانتيةالطوائف

الطوائفداخلالحلافات

تسئانتيهالبرو

اللوثرية-أ

البائةوالطفولةلوثر-

ورهبتهنجاته-

بالذنبالثعوروعقدةفقفمير-

الغفرانومكوكالبابايتحدىلوثر-

الباباويوالمرموملوثرحرمان-

اللوثريةوالكنيسةلوثرعقالًد-

العقائدفىالأرثوذكسيبماالكيةرأى-

ثريهاللو

في:الأرثوذكسيةرأي-

ايقليد-ا

الكهنوت2-

الرهبنة3-

والأعمالالايمانبينالتبرير-4

11الكلفينية11المشيخيةالكنيسة2-

البروت!تانتيةإلىوتحولهكلفنجونميلاد-
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كلفنحونزواج-

الدييةالفرائضووثيقةكلفنجون-

كلفنجونوتعاليمعقائد-

كلفنجونعندال!ابقالتعيينعقيدة-

التعيينعقيدةفيالأرثوذكسيةالكنيةرأي-

السابق

ينجليةلزوا-3

وأنظمتهاالكنيسةيهاجمزونجلي-

ودهاجمالإفخارستياسردهاجمزونجلي-

الإِلهيالقداس

ويحطموالرهةالكهنوتيهاجمزونجلي-
يقوناتلأا

فيالأرثوذكسيةالقبطيةالكيةرأي-

لإِيقوناتا

والكنيسةزونجليبينالإفخارستيا-

الأرثوذكسية

الشفاعةفيالأرثوذكيةالكنيسةرأي-

)الأنجلي!نية(الأسقفيةالكنيسة4-

نثاتهاتاريخ-

atالمركهنوت-
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المس!يحيالمثالكنية9-

اللهكنيسةأ-"

الملهميناللهابناءجماعة-أ1

الهوجونوتجماعة-21

rالبلاميثالإِخوة-ا

باللاميثتميتهمشب-

عقائدهمالثهر-

العطمةوالفيقةوالاِختطافالإخوة-

لظهوروا

الأرضفيالألفيالحكم-

الأرثوذكسيالمفهومفيلفيالاًالحكم-

اثانيالمجنتشقالتيالعلامات-

المرحبينالأخوةكنيسة-ا4

182

iAf

186

091

IRV

491

791

791

251

251

102

252

253

02!ا

256

702

257

925

215

v I I

214

V I a

http://www.al-maktabeh.com



نيتالمينو-51

الأطفالمعمودية-

الأطفالعمادفيالأرثوذك!راْي-

النفوسخلاص-61

البيوريتانطائفة-ا7

الإِنفماليونطائفة-أ8

الأرمينينطائفة-91

المسيحتلاميذطائفة0-2

الكويكرزطائفة1-2

إجتماعيةبروتستانتيةجميات2-2

وخدميهَ

الم!حيةالثبانجمعيةأ-

الحلاصجيثىب

المقدسالكتابجمعياتبر

دفشتلأا-32

ميللرولم-

الثانيالميممجئ-

الحاطًةللطبيعةوميراثهالمشحاليد-

ميخائيلالملاكهوالمحاليد-

الأشرارملالثاةبدعة-

التحفظ-

يهوهشهود-2!ا

تصميتهم؟جاءتأينمن-

الأدفنتستمعيهوهثهودفي!ايتفقعقائد-

ممريفيهوهلثهود-

16

16

17

02

Ts

VI

TI

22

23

24

24

24

24

27

03

93

rl

34

35

http://www.al-maktabeh.com



القانونبامرالجمعيةحل-

يهوهلثهودعقائد-

الم!يحلاهوتإنجكار-

القدول!الثالوثعقيدةإنكار-

الفسخلودإِنكار-

الأثرارعذابإِنكار-

المزيفةونجواتهميهوهلثهود-

الإِرثوذكسيةللكنيسةالمقدسالمجمعقرار-

والسبتينيهو،شهودتان

رمونالمو-52

ومقاومتهاممرفيالبروتستاله-

مصرفيإتشارهاعوامل-

السابعالباب

المسيحيةالوحدة

؟الوحدةلماذا.

الثالوثيوالإِيمانالوحدة

الوحدةركائز

الوحدةلأجلعلوات

المراجع

235

235

235

237

243

244

245

247

924

V a I

Vol

253

254

255

258

261

http://www.al-maktabeh.com



http://www.al-maktabeh.com



ؤلىالاالباب

في!اتشقر&القيالمسيحيةالعتافى

المسيحيةالطوالتمعظم

فيهايشتركعقائدعدةعلىالمسيحيةترتكز

هذهوممدر،الم!كونةأرجاءفيالمسيحيين

ويؤيدهاالمقدسال!بهوالم!حيةالعقائد

فكل،الأباءوقوانينالمكونيةوالمجامعالتقليد

المقدسالكتابفيفعلاَوردتإنهانجدعقيدة

والمجامعالتقليدويؤيدهالثرحويكمل

فيموجودهالعقائدهذهأهمولعل،المسكوية

وهذهالقطنطييالنيقاوىالأِيمانقانون

هي:العقاند

واحدبإلهالايمان-ا

الميحلاهوت2-

القدسالروخلاهوت3-

القدوسائالوثعقيدة-4

والفداءالالهيالتجد5-

الأبديةوالحياةالحلود6-

21

ا-فى؟لهالإيمانلأأ!

اللهطبيعةهيمايعرفأنالعقلعلىيمعب

فيأتاكماالوحيلىإٍحاجةفيفنحنلذلك

وجوهرهطيقةعناللهتيعلنأنحاجة

العهدفيذاتهاللهأعلنهواحداللهفكون,وذاته

لمالواحدباللهفالتعليم،الجديدوالعهدالقديم

وأمجامعتيجةيتكونولمالم!يحيةتخترعه

فيبذاتهاللهأعلنهاحقيقةهيإنمامؤلمحرات

العثرالوصايا

الواحدبالإلهوالإيمان

قانونفيجملةأولفيالميحيةأعلنته(1)

الذيهواللهنماإالمسيحيةتخترعهولمالأيمان

اًعلنه.

مدألتاكيدالتماثلالكيسةحرت(2)

+حتىالواحدالإلهعقيدةعنودفاعاًالوحدانية

جميلةمجدونهاالتماثلإلىالناسيخظرلا

وصيةحبوهذا(2:2هخر)ويعبدونها+

العر.الومايافيالله
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نأتؤيدالتيسالمقةالكتابنصوص)3(

احد:9الله

أنه11الشريعةلوحيفيبامبعهكَباللهأ-

(02:2خر)+سواهولدالوحيدالإِله

.(42:21خر)كه(6:هتث)

النبيأشعاءلسانعلىدفسهيعلنالله2-

والآخرا،الأولأنا..الواحدالإلهبأنه

إلهلاآخروليسالربا"أناطأ(44:6نق1)

.(54:5يق)1ااياسو

لاأنهالنبوةبروحأعلنواالقديمالعهدأنبياء3-

واحدالهإلايوجد

إِسرائلياإلعمع11(6:4تث)فيالنبيموسى

11واحدربالهناالرب

غيرإِلههومنلأالأنهيقولاليوصموئيل

أنت11يقولونحميا(22:23صم2)"الرب

(:96نحما)"وحدكالربهو

الشى1!ةواحداللهبانيعلمالمحاليد-4

V(:911مت)ا.اللههوواحدإلاعالحأحد

11واحدربإيهناالربإسرائلياإِسمع"ا

(21:92مر)

الإله(أنك)يعرفوكأنالأبديةالحياةهيوهذه11

(71:3يو)ااوحدكالحقيقي

الواحد.بالإلهيكرزونالجديدالعهدرسل5-

11واحداللهلأن11(3:03)روفيالرسولبولس

واحدوربواحدالهلنا11(8:6اكو)وفيكة

الم!يح+يوعهو

22

//المسيحهية"/إلوالابئثانيالاهوت

مثلميحيةتعتبرلاطوائف)هناك

لاهوتينكروالأنهميهوهولثهودالأدفنتت

يخائل(الملاكويعتبرونهالميح

لاهوتعنأجزائهكلفيالمقدساليهابيعلن

موعةبطرقالميحالسيد

الربهوالمسيحا-

المسيحوالسيد،اللهأسماءمنإلعمهوالربإيئ

لاهوتهثتعديدةمجالاتفيرباَدقي

اللهأسماءمنإيممالربأ-

ولي!الربأناأيثياء"أناسفرفياللهقال

وفي(34:11يثنأ)"مخلصيغير

سوايوإلهاً.إلهكالربأنا11(31:4)هودثع

.11تعرفلت

فاسباتفيالميحعلىالربإي!مأطلقب-

لاهوته.علىتدل

ليس11الم!يحالدقالالجلعلىالعظةفي

ملكوتيدخلياربياربلييقولمنكل

فيالذيأبيإرادهْيفعلالذيبلالعموات

(7:12مت)االسمواتا

تدعوننيلماذا:أيفاَقال(6:64لواوفي

يوموفيأمولهماتفعلونلاوأنتمياربيارب

سيقولوناكيرون1المحال!يدقالالديونة

بايعمكأليسياربيارب:اليومذلكفيلي

وبإسمكيثاطينأخرجناوبإسمكتنانا

لمأنيلهمأمرحفجننذيهرةقواتمنعنا
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11الإِثمفاعليياعنيإِذهبوا.قطأعرفكم

ال!ثمامسهأولوإسطفانوس(،7:2223مت)

إقبليصوعالربأيها11الموتساعةيقول

وسيلابول!لْالوهكذا(95ة7أع)"روحي

أنتفتخلصيسوعبالربأمن11فيليبيلسجان

هوالمسيحأناكما1(61:13أع)"بيكوأهل

(A:12)متى"السبترب

الخالقهوحيثمناللههوالمسيح2-

فلاالمطلقةأما،ونسيةمطلقةعفاتلهالله

ولاالأنياءولاالناسمنأحدفيهااللهيارك

أبديوأزليوخالقالفيبعالمأنهفلالرسل

يخهافيتركالنسبيةالمفاتاًماالحياةوممدر

ونسبيةاللهفيمطلقةأيف!اَوهياللهمعالبثر

.-رحيم-حكيم-غفور()عادلمثلالبثرفي

تبدأالحليقةوقصةاللههوالحالقأنيثكلاأ-

والأرضْاالسمواتاللهخلقالبدءفي11بعبارة

التكوين!فرمنالأولوالإصحاح(1:أتك)

أيثعياءسفروفييثئكلاللهخلقكيفلرح

ناثر،لثئكلمانعالربأنا11اللهيقول

.(44:42يق1)"رضلاْاسطبا...تالسموا

نأتذكرالكتابفيآياتهاكهذاومعب-

فيكاناهذا1(،23:أيو)فيالحالقهوالمسيح

يكنلموبيرهكانبهيئكل،اللهعندالبدء

إِلهلنالكن11بول!ىالرسولوقال+كانممايثئاَ

لهونحنالألثياءجميعمنهالذيالآبواحد

جمعبهالذيالمسيحيسوعواحدورب

23

.(8:6كوأ)به"ونحنالألتاء

إِبخهفيالأجرةالأيامهذهفياكلمنا1(الله)

عملأيضاًبهالذيشئلكلوارثاَجعلهالذي

.(2:أعب)"العالمين

الحلقعليتدلمعجزاتأيفاًهناك

مثل:

خمسةمننف!ألافخمسةإيثباعمعجزةأ-

خلقوهنا(9:017،1لو"اويمكتينخبزات

هذهإِلثاعبهاأمكنموجودةتكنلممادة

.الالأف

منألافأربعةالثاعالمعجزةهذهويثبهب-

.والأطفالالنساءعداالرجال

اديانهوحيثمناللههوالمسيح3-

اديان:هواللهأ-

راتبنزولاللهأبلفهحينماللهإبراهيمقول

لاكلهاالأرض+أديانوعمورهسدومعلى

.(2:ه18)تكعدلاًيصنع

وفيك!"الشعوبيدين+الرب(7:9مز)في

.+بالعدلالمسكونة+يدين(69:01مز)

:ياناللىهوالمسيحب-

معأبيهمجدفيياتيسوفالإنانإِبنإِن-

بحسبواحدكليجازيوحينئذملائكته

.(V:612مت)االهعماأ

كرسيأمامنظهرجميعاًأننالابدلأننا+

بحسببالجسدكانماواحدكللينالالمسيح
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.(01:كوه2)ثراً+أمكانخيرأَمنعما

المسيحلاهوتعلىتدلكيرةأدلةوهناك+

ل!بالرجوعيمكنالموفوعهذافيوليوسع

.الم!يح""لاهوتاثالثثنودةالباباقداصة

التدالى:لح9الرلالفالاهرت

أزلياللهدامومااللهr«هوالقدسالروح

الرسولبولستالهماوهذاأزيةروحهتكون

أزليبروحالذيالمسيحدميكونبالحري+فكم

منضمائركميطهرعببلاللهنفمهتجدم

(.9:4I)عبميتةأغمال

الصفةبهذهومفقدالقدسالروحأنوحيث

الحق.الإِلهثكبلافهو

الروحاًنأيالأزلمنذبروحهموجودربناإذن

النَالوثفيالحياهأقنوموهوأزليالقدس

الذيالحاطنالفكرإلىننبهوهنا،القدوس

يبهرونالذينيهوهولثهودللأدفنتست

تمنحفعالةقوةويعتبرونهالقدل!الروحلاهوت

الثالوثفيايالثالاْقنومل!ولكنهالنثاط

لقدسtالروحالوهةعلىدلةالاًأنكماالقدوس

والجديد.القديمالعهدينمنكلاَفيموجودة

الريولبطرستالالريعلأعمالسفرفي-أ

تلبكالثيطانملالماذاخايخا+يالحنانيا

تكذبلمأنت،القدسالروحعلىلتكذب

.(:3)أعهاللهعلىبلالناسعلى

صفةلهالقدسالروحاًنالنيداودقال2-

فخلق+روحك"ترسلفيقولالحلق

24

الله"روحأيوبيقولكما(3ت401مز)

.(33:4)أيأجتيالقديرونسمةمنفي

ثئ،كلويفحصيعرفالقدسالروح3-

لأنبروحهلناالله"فاعلنهالرمولبولىقال

مَنلأنهاللهأعماقخىثئكليفحصالروح

الإنسانروحإلاالأنعانأموريعرفالاسمِن

روحإلايعرفهالااللهأمورايفآَهكذافالذي

.(2:01كو1)+الله

يوعربناقال،الديانهوالقدسالروح4-

يبكت(القدسالروح)ذاكجاء"ومتىالميح

دينونةوعلىبروعلىخطةعلىالعالم

.(61:51يو)

حيثا!طاياغافرهوأيضاًالقدل!الروح5-

بلإِغتسلتمالكن1الرمولبولسيقول

وبروحيوعالربب!يمتبررتمبلتقدستم

(6:11اكو)إِلهنا+

،م!نكلفيموجودالقدسالروحأنكما6-

ومنروحكمنأذهب"أينالنبيداودقال

(V:931مز)+أختفيأينوجهك

حزقيالقالالجاهمانحأيضاًالقدسالروح7-

فتحيون+عيكمروحي*وأجعلالنبي

.(37:41حز)

نقولالقطنطينيالنيقاويالإيمانقانونوفي

منالمنبثقالمحييالربالقدسبالروحمننوًانعم1

فيالناطقوالأبنالأبمعلهالمسجود،الآب

.الأنبياء+

الأنبياءأفواهفيينطقالذيهوالقدسفالروح
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تكلمبلإنسانبمشيئةقطنجوةتأتلم!لأنه

+القدسالروحمنمسوقينالقديسوناللهأناس

.(12:أبط2)

يى:9القدالثالوثرابعا

غيرالمعتقداتبعضبهتعلمالذيالتوحيدمبدأ

مغلق-)ايوحيدفندهمالميحيةفيايوجد

تفاسيرأواًخرىمفاهيملهلي!أي(مصمت

اْيحركةتوحيدفهيالم!يحيةفيأماأخرى

ومفهوم،إِرسالوتوحيدجاةتوجدأنه

وهذا،العالمإلىإبنهأرسلاللهأنهوالإرسال

طيةداخلالثالوثيةالوحدةداخلالإِرسال

والاِلهايرحيدحقيقةاللهأعلنوكما،الله

فيالتثليثحقيقةيذكرأنيئالمالواحد

وافحاًكانالوقتذلكفيلأنهالقديمالعهد

لمالوثنيةإِلىالارتدادمنفخوفاً،الألههتعدد

الأيثاراتبعضهناككانتوإنصراحةتذكر

اللهتعنيوهيالوهيممثلالتثليثحقيقةإلى

.(الأقافياثلثاللهإلىإئارة)الجمعبصيغة

نيم:تال!لامبسطج!يني

منالأملوهوالجوهرحيثمناللههو:ا؟ب

.الأقنومحيث

منالمولودوهوالجوهرحيثمناللههو:الإبن

.الاقنومجث

وهوالجوهرحيثمناللههو:ا!ىالمرث!

.الأقنومحيثمناببثق

va

خواصجميعفيمعاًتثتركالثلاثةفالاَقانيم

بينهافيماوتتمايزالواحدالإِلهيالجوهر

ايبوعأوالأصلهوفالآب.الاْقنويةبالحواص

اليهونةوأصلالجوهرأعلهو،الثالوثفي

الاَخرين.للأقنومينبالن!بة

مجردلشولكنهالآبمنمولودهووالأبن

منفصلوغيرحقيقيةكينونةلهأقنومبلمفة

الله.كلمةلأنهالآبعن

ليسولكنطالآبمنينبثقهوالقدسوالروح

وغيرحقيقيةكينونةلهأفنومبلصفةمجرد

الله.روحلأنهالآبعنمممل

ونحن،فلسفيةولشتدييةحقيقةوالييث

الإلهيالوحيمنجاشًالأنهبالثالوثنؤمن

والتقيدالمقدسالكتابفيموجودوهو

ا،باءوأقوالالمسكونبةوالمجامعالإيمانوقانون

!رالمقةالكقابمنا*:أ!

+إذهوالتلاميذهالم!يحاليدقول-ا

الآببإسموعمدوهمالأمجميعوتلمذوا

.(82:51ت)*القدسوالروخوالإبن

يثهدونالذين!فإنالرموليوحنايقول2-

والروحوالكلمةالآبثلاثةهمالسماءفي

.(:7يوها)واحد+همابلائةلاءوهوًالقدس

إلىالثانيةرسالتهختامفيالرسولبولس3-

الم!يحيسوعربنانعمة"يقولكورنثوس

معالقدسالروحويثركة،(الآب)اللهومحبة

.(31:41كو2)"جميكم
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الظهوربعيديمىماأوالعمادقصةفي4-

-:الآتينجدالإِلهي

أبنيهوهذاالسماءمن!نادىالاَبأقنومأ-

الحبيب.

هوهذاالاَنيبقولالمعنىهوالأبنأقومب-

الحبيب.أبني

حادثةفيالموموفموالقدسالروحأقنوم!

حمامةبهيئةلزولهإنفتحتالسماءبأنالعماد

كما(N:%'3مت)اللهروحهأنسمىالذيوهو

.(3:22لوافيالقدسبالروحسمى

التتليدنيلانيا:

إِلهالقدسوالروحوالإِبنالآب3بإِنقول

الكنيسة.طقوسغاليةفىآمين.واحر

الرسلإِيمانقانونأ-:ثالثاً

يقولا"لذي

السمواتخ!القالآبالعظيمباللهاؤمنا

حبلالذيالوحيدإبنهالمسيحوبيسوعوالأرض

وأؤمن،مريمالعذراءمنوولدالقدس،لروحمن

.القدسبالروخ

التسطنطينيالنيتاأك!الإيمانتانونب-

الكلفابطالآباللهواحدبالهنؤمنبالحقيقة

ا!لهإِبنالمسيحيسوعواحدبربنؤمن..

،..الدهوركلقبلالآديمنالمولودالوحيد

منالمنبثقالمحييالربالقدسبالروحونؤمن

26

والأبن.الآبمعونمجدهلهنسجدالآب

المسكونيةالمجامعرابعا:

التثليثسرف!دكثيرةوهرطقاتبدعظهرت

ومقدويخولىوسابيليوسآريوسبدعةفل

مكونيةمجامععقدتوبببها....

.القدوسالثالوثعقيدةلإِتبات

بينالمسيحيالإيمانفيتنادضهناكليسإِذن

فيواحدفالله،3القدوسوالثالوثالوحدانية

اقانيمثلاثةالجوهرهذافييوجدولكنجرهره

مريانيةولكنهاعربيةغيركلمةقنومالاً)..

وأصفةأي،اللهمنذاتيةصفةأوخاصيةتعني

تنعدموبدونهاالإِلهيةالذاتبهاتقومخاعة

اي!لهية(الذات

وأأقانيمثلاثةالاِلهيالجوهرففيؤلكوعلى

-:ذاتيهْخواصثلاث

الوجودخاصيةهىالأولىالحاميهْ

يمكنلاوبدونهالوجودواجباللهأنذلك

الوجودصفةللهتكنلمف!ذاالوجودتفسير

معدوماً.اللهيكون...

والآبالآبتسمىاللهفيالذاتيهْالصفةهذ،

وأالوجوداًوالأصلمعناهاسويانيةكلمة

الالهي.ال!ن

والحكمةالعقلخاميةهىالثانيةالحاعية

فيواطكمةالعقلمصدروهوعاقلاللهأنذلك

للهفلشعاقلاًاللهيكنلمفإظالوجودكل

وأالعقلمفة،الذاتيةالمفةهذه،وجود
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أوبنالاٍنميهاالتيهىاللهفياطكمة

الكلمة.

الحياةخاميةهىايخايةالحامية

كلفيالحياةممدروهوحياللهأنذلك

ليسوبالتاليمياكانحياَيكنلمفإذاالوجود

.الحياةوهوحيإِذنفالله..وجودله

والفداءالإل!يالقجسدكامسا:

اللهمحبةإِعلاناتأهمهوالإِلهيايجسد+

فيالإنسانلاتقدمالدياناتكل،للأِنان

فياللهلنافتقدمالم!يحيةوأمااللهعنبخه

اللهالتقوىلمرهو+عظيمالإنانعنبحثه

.(3:61يموثاوسا)الجحد"فيظهر

كلفبلالأول.ميلادينالمسيحللسيد+

منالنوركولادةالآبمنميلاد،وهوالدهور

vv

فيالإِيخيلييوحناعهعبرماوهو،النار

والكلمةالكلمةكأنالبدء"افي(أ:ايوحنا)

السيدوقال!االلهالكلمةوكاناللهعندكان

يكونأناقبل1لليهودالكلامهذاالمسيح

11كائنأناإبراهيم

نحتفلإِذإِناالناسمنأحديظنلئلاهذا+

الناسيخفلكمابهنخفلأتاالميلادبعيد

البثر.أوالأنبياءأحدبميلاد

ملادهقبلالوجودف!كائنالمسيحفالسيد+

هذايكنولمالتجسدوقبل،مريمالعذراءمن

فقد،المسيحظهورتاريخفيالوحيدهوالتجد

التج!دقيالمراتمنعدداالمسيحظهر

الأخير.

(81تك)لإِلراهيمظهوره-ا

(32:22:03تك)ليعقوباللهظهور2-

(2-3:7خروج)لموسىاللهظهور3-

(22-31:61تفاة)بوحاللهظهور-4

الماءمنالمجدلهالمسيحنزولإِنعلى+

منالسماءيخللممريمالعذراءمنبتج!ده

نفىفيكانالأرفيعلىكانفعما،وجوده

كلهالكونيملأالسماءفيدابهأَالوفَ

،ال!ماءمننزلالميحإِنقباوإذا.بلاهوته

الطابقمنالإن!اننزولتجيلمننزولهفليحى

نزلاذامحدودفالإِنسان،الأسفلالىالأعلى

الطابقأخلىفقدالأصفلإلىالأعلىالطابقمن

حالفاللهاللهكذلكويس،وجودهمنالأعلى

.مكانمنه!خلوولامكانكلفيبلاهوته
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يعنيلاالممباحفيالكهرباءظهورأن+فكط

،المصباحفيوتركزهاكلهاالكهرباءإنسحاب

نأيمكنالظهورنماإِيظهرلكيينسحبلاالله

منيندحبأندونالمراتملايينيظهر

.الكون

التجسه؟نف!مكيص

أجرة11لأنالموتوإيحقالإن!انأخطألقد-

فدكانتالإندانوخطةموت!هيالحطية

ويصيريكبراًنوأراداللهخالففالإنسان،الله

ولمالجةمدقالإِنسانإنكما..اللهفل

الله.يمدق

محدودغيروالله،اللهفدالحطةدامتما+

عقوبتهاوبالتاليةمحدوديخراططيةتكون

كفارةعنهاقدمتماإِذاوبالتاليمحدودةيخر

.محدودةغيركفارةتكونأنلابد

منتأكلانيوم11وحواءلآدمقالاللهلأنهذا-

هنا:والموت،تموتاموتاالثجرةهذه

عنالج!دإِنفمالأي:جسديموت-أ

.لروخا

لجرةفيالإنانيوفعأن:أبديموت2-

والكبريتالار

إِنفمالوهو:والأبديالروحيالموت3-

الإلهية.المورةوفقدانهاللهعنالإنان

.الموتيخقالإِنانإذن

لاأمالإِن!انيموتهلالسؤاليبقيلكن

؟يموت

28

ولاصادقاًاللهيكونلاالإنسانيمتلمإن

حالةفيالانسانبينساوىلأنه..عادلاً

تكونأنيمكنلاكما..الحطيةوعدمالحطية

هناكيكونواٍلا،عدلهحابعلىاللهمحبة

الله.عدلفينقص

الإِن!مانعننيابةالفداءيغأنلابدفكان+

لا؟ملاكيموتنقولهلبالموتعليهالمحكوم

نفهالإِنسانفدكانعدرالذيالحكملأن..

على:يثتملأنلابدبالفداءيقوموالذي

اللامحدودية.عمر-أ

.لإنساناعنصر-2

خطية.بلايكونأن3-

لذلك،وحدهاللهإلامحدوديخريوجدولا

نان!فدالحكمفيكونكانسانيتجسدفهو

اللافدالحكمأيفاَويكوندميسفكوبه

المححاليدظلولدلك،اللهوهومحدودية

أنهعلىيدللكيالإنسانبإِبننفسهيدكر

ابثرية.عننائب

إِنسانكلأنوهىأخرىقفةتبقىلكن+

الموتملادهفييحملدثريةطبيعةمنيولد

يولد.فكيف.أبويهعنيرثهماوالفساد

المسيح؟

متودعفيالمحاليديولدأنلابدكان

الميمهلالبضيشاءلقدلأنه.هذا.خاص

؟ميلادهفىمريمالعذراءمنالحطةورث

بمملين:قامالقدسالروحلأن..لابالطبع

بثر.زل!بدونالولادة-ا
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وجودفترةطوالالعذراءمستودعتقديس2-

الجديةالحطيةبدونليولدبطنهافيالمسيح

.(الأملية)

حتىالقدسبالروحكانالمسيحملادفإِنلهذا

ماتماإذاوحتى،وراثيةخطيةبلايكون

خطيته.وليستغيرهخطيةعنيموت

للتجسدالإِياييالغرضهوالفداءكانهكذا

للتجد.لزومهناككانلماالفداءولولا

11؟ن:الرسوليأثناسيوسالقدي!قالهماوهذا

يكنفلمتامأفادابالحطيةفسدتقدالب!ثرية

منلابدكانلذلكإملاحهاإلىيبيلهناك

بالفداء.تمماوهذاكاملاتفيراتغيرها

الصليبهوالتجدأهدافأهممنكانولْدأ-

نأعلينآ،اللهمحبهْنعرفأنأردنافإِذاوالفداء

إلىنتطلعأنيمكنهل،الجلجثةإلىندهب

يحبنا؟لااللهأنونقولالمنظرذلك

.وقد.اللهمحبةعنيتحدثالمليبذلكإِن

إِذالجلجثةإِلىإِقتياد،قبليسوعالربعنقيل

إِلىأحبهمالعالمفيالذينخامتهأحبقدكان

.(31:1يو)+المنتهى

اليهودملكهوا"هذاكتبالمليبعلىب-

واليونانيةوالرومانيةالعبرافيهىلفاتبثلاث

السيدعمرفيسائدةكانتالياللغاتوهي

فيقولهذاعلىالمؤرخيناًحديعلقلذا،المسيح

فيايقافاتوكلالبثريهَكلإيتقتأنه

ممحقداللهوكان،الصليبخلالالمسيح

ا!العالملكلخلامهيعلنلكياليهابةبهذه

ابنهبذلحتىالعالماللهأحبهكذالأنه

بلبهيؤمنمنكليهللثلالكيالوحيد

.+الأبديةالجاةلهتكون

لصليب؟الماداب-

حتىذراعيهباسطوهويملبأنالربأراد

ايهود()القديمالثعبيجذبالواحدةبالذراع

ويوحد(الوثنين)الأميجذبولالأخرى

بنفههداقالولقدلثخمهفيمعاالإِتنين

11الجمعإلنأجدبالأرضعنإِرتفتإِنوأنا"

(.rr:21يوخا)

الميحجمعالأفقيةالعارضةخلالفمن

الرأدعةوالعارفة،أقاصيهامنكلهاالمسكونة

المائيين.معرفيينالاًاللهصالح
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لخلودا،يةبالابةس!يلقغ

طائمةهاككانتللم!يحيةإلأولىفرو!ا!صونة

تؤمنلاالطائفةهده،تقم!يإلأبيقوريين

وأثعارهمفإِنلذلكالإنالةللوقيجب!3

وفى"نموتغدافإنناولربالنأكلااهـ!ن!

لهموالأدفنتستيهوهلثهودنجإن!وء!!بدام

تؤمنولابالخلودتؤمنلاالتي!!ألمح!قدة

.الموتب!أ"!بلإ/0

نجدلذلك،للروحخلودفهناكإييبحيةألعلا-فيئ

هذهفيرجاءلناكانإِن11لمولطولىا!برل!ولا

الناسْاجميعأشقىفنحنفقطنيالمحاأاطإةا

فيأيفانماإالدياهدهفيفقطليرإيحإقنا(؟ولأ

ية.بل!إلأاةلخ!إاا

المدينهْوجمالروعةبحدالرؤيايبيم.سمر

الله.لا(عدها!لتيالمط!

لأنجديدةواْرفاَجديدة!%يِحتءلمماءخثى

لاوالبحرمفتاالأولىوالأرضال!اِ*،الأولىا

المدينهَرأيتيوحناوأنا.بعد1يخيما!سو!حهد

منالسماءمننازلةالجديدةأِورشليما!أ

وسمعتلرجلهامزية!روس!كلدا!بهشمِهأة

اللهمكنهوذاقائلاالسماءمنهـ!طاَعاليماَ

لهيكونونوهممعهمسيسكنوهوالناسمع

لهمإيهاًمعهميكوننف!هواللهشعباَ

لاوالموتعيونهممندمعةكلاللهوسيمسح

ولاعراخولاحزنيكونولابعدلمايكون

مضت.قدالأولىالأمورلأنبعدفيماوجع

يثئكلأصنعأداهاالعريقعلىالجال!وقال

الأقوالهذهفإِنأكتأنليوقال.جديداَ

الألفهوأنا.تمقدليقالثم.وأميةصادقة

إلىتحتاجلاوالمدينة....والنهايةالبدايةوالياء

مجدالأنفيهاليفيئاالقمرإِلىولاالثص!

.(12رؤ)أنارها"قدالله

عيهوالجال!عظيمفالعرثىالديونةعنأما

لاوالأرضكلةالسماءأمامهمنتهربرهيب

فيإِسمهيوجدلممنوكل،موفعلهايوجد

والكبريتالاربحيرةفييطرح..ةابلعمر

ف!يكونونالمؤمنينوأما،الثانيالموتهوالذي

الله.كهنة

الأبديةمناظرينركأنالرباليدقمدولقد

فضيلةدايكونحتى،بالفموضمحاطة

الميحبالسيديؤمنونفالذينلذا،بهالإيمان

نسلكلأنناالطبيعةوراءمايقلقهمألاينبغي

نألناويمكنالعبانمنأكثربالإِيمانحياتنافي

الرسولبولسكلماتمنالحلودعقدهْنعرف

ذاكالمعيحمعوأكونأنطلقأنإثهاءلي

التيأكونكلمةنلاحظأنويجب،جداً+أفضل

الدائم.الحلودتعي

السماءفيإذن
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بردولاحرولاعطت!ولالاجوع-أ

ألمأووجعأوتنهدأوبكاءلا2-

منحرفهَميولولالثهواتلا3-

ال!ماءفيظلاملا4-

كاملهمعردهبلجهللا5-

برقالفقد،اللهمعسنملكاًناوالخلاعة

المعدالملكوترثواأبيمباركيياا؟تعالواالمجد

حيث.(2:43همت)العالم!اتألعشمنذلكم

نأفساعطيهيغلب؟امنالميحالدلهميقول

غلبت"كماعرثيفيمعييجل!

فيةللسعادعظمالاًالببأما.(3:12رؤ)

المث!اهدةيسمونهامااًواللهفاهدةهوال!ماء

إِذانتضايقألاالبعفىيتساثلربماالطوبانية

حتىواحدم!نفيواحدةوتيرةعلىعثنا

السماء؟هوالمكانهذاكانلو

الإِنسمطلف!ك!يتفايقكيف.إِذلا.بالبم

؟ه!ورمجربحاولناالذىوالبهاءالمجدهذا

ئف!كف!إأنيمكنذلكومع،منهقليلالثيئا

الذلمجبؤئمتملاالجمالالكلياللهشرىالسماء

نتفايق.أونملأنيمكن

قر!:فطيتوافرأنلابدالجملالشئوعموما

أورجمهـبم،.دقصفيهلي!اكامليكونأن-أ

وبهاء.جاذبيةذويكونأن-2

الظاحمروولل!.بينالإِنسجامفيهيظهرأن3-

بالإنطفو!طا"ة.خاعةالمفةوهذهايغير4-

غيرقث!وهؤمحدودعيرفهواللهوأما

برؤيث!يلانمقنتقعمرةفي-كللكن،للتغير

ذلمح!كئ!تغيرهعدممنبالرغمجمالهمن

إ.جلنيللاَشيئاَيعطينامرةكل
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الثانيالباب

لإنشتاةاتاري!

الكيسةوتايمالم!حاليدععودبعد

ايلامذأخذفيهاالكراز!رقعةوإتساعالأولى

القرنجاءأنوماأناجملهميكتبونالأطهار

الذيالمقدسال!بتكوينإكتملحتىالثاني

المهحيللفقهالأول-الممدر-ومايزالأصبح

وكتاباتتعاليمافيذلكفيظهرتوقد

فامجتالأولينالرصولينالأباءكتبهافقهيه

.()التقلعدالبهسللفقهالئانيالممدرهى

وحداتالىمقمةكانتىالأولوالكنية

وهىالرصولهةبالكراصصممتكبرىارتإ

l وقدوروماورثليم-أنطاكعا-الأمكندرية

للملكتكريماًالقططفهةإليهاأضمت

الكراميه!هأصانفةوكانتقططين

بالمجامعصمتإجتماعاتفييجتمعون

ووحدتهاmالعقعدعلىللمحافظةالمكونة

القواعدووفعوالهرطقاتالبدعومقاومة

المجامعومنهاالكني!ةتنظمالتيوالقوانين

التال!ة

ا+فىلىالمسكرنيالمجمحا-

م!(325نيتيةأمجمح

لاهوت(نكرالذيآركوسبدعةلمناقثةعقد)

المسعح(الس!د

32مالوثهرفياممعاهذإنعقد oمدينةفيم

أعمالمنوهيالقصطنطنيةمنالقريبةنيقة

الوثائقمنويتضحالصغرىبآصابيثينهة

منبدعوةعقدالمجمعهذاأنالتاديخية

أباءأنوالواقع،الكبهرقسطنطينالامبراطور

إلىنحقيةلمجمعالرئاصةأصندواقدامممع

كانوالذىقرطبةأصقفأوصعوسالقد!س

الامبراطورثقةوحازومهيبأوقورأثحخاً

عهدفيبالأيمانلمجاهرتهاطمحلراخرام

وموابففائلمنلهتحلىولماerrمك!عمط

كنعسةمنوفداممعهذاحضروقد

باباالكدروصاببامنمؤلفالاصكندرسة

اطاصومكرنره-ثمايصحبهالإصكندرية

الإصكندريةثمامسةرئصالرمولي،لناصوس

أمقفبفنوتيوسالأنبامنالوفدتكونكما

باعالىيراكلينأمقفيوكامونوالأنباطعبة

إفطهادأ!امععناهماتلعتاللذ!نالنمل
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-..!روْ(.ييوساالئرقأساقفةومنمكيميانوس

لموأللفا،مبري!ابتأيدالذصيحظىالح!الرنكب!؟فوبي!بعلمهإِشهرالذيقيصريةأسقف

أوموالتعبيرإفافةرأواالمجمعأباءولكنانطايهاأسقفوأوسطاطوسالتاريخية

الأريوسين.علىالرجعةخطليقطعواأود!وسأس!فوماريهلوسأوريثيمأسقفوم!ريوس

المورةيقبلايلمجملالمنال!ابط!وتاكدالإِفلماخلافاتهمالأيماقفةبعضحملوقدأنقره

أضمتإذاإلاالقيصرييوسابيوسقدمهاالتيإلىثكاويعرائضفيوقدمواالشخصية

فيراغباًكانلأنهونظراًأميوسأوموإِليهايقرأهاأندونبحرقهاقامالذيالامبراطور

عابحفيموِتهْأِعطىيثئكلقبلالصلامرالإنحجاموالسلامألملنيإِلىإياهمداعياً

---ايخ.إِفافتهالأساقفةإِتخذالإِفتتاحيةالجلسةوفيوالوئام

ا-"----َ+حمر---إ!--ة+،كل!؟.1/!كأس(،!برعم-برص!ا

الك!ندر!سالباباالمجمغهذافيظهروقددخلثمالبلاطرجالوحقرالمجمعفياماكنقم

الثابوثقايها"لاِينكندريةبطريركورغم،لهإيهراماًالجمعووقفالأمبراطور

.!-ت،-?--.-1،،/-هـ-؟+!.،-.!!،+/--ممتممط-!ه:!2؟+-،ل!:-

الحاقسةعنيزيدلاوكافيأثنالعيوسكانهأنإلابهجمط*كان!التيالفخمهَالمظاقر

"إ-ص.--+.-إ-ت4---.---ت.-.حمتفنح!كا?كاَ-هـ،

والحماسةئالذكاءيتميزكانلكنه،والع!ثرين%لابالجلوسبفهيحمحفلموديبلأفتؤافعا

ث--س---ء!3-.--..--َ--./.،/:اص!:!---!-!

وعلىالتعيرودقةالحجةوقوةالبديهةوسرعةثمفجتسبذلكالأقاقفةآليةاًلثآر3ْأبعذْ-

أولفيإعترفواالأساقفَةبعضأنمنالرغم!كتفةوبعذم!لقتئ+أخذآلآَلنآققهجملْثثواا!

:؟!لأ--ء"ث---ْ؟ت،س؟!تلمحىحمس!!.!اى!-؟!:-اما!ش

البابالكنبينهمثمال!وهووجودهعلىالامر(القيضربمييوسابيوسانهاليلترحيَت

لي!ندإليهحإجةفيأنهلهمأظهرالأسكندريآلإمبرآكلوررؤألقىبهنف!هثم-وقفبألْأمبرأطو7

ء!2،-"---كا-ً،---(+ممات.!--3.--أصنثطمحتما-،-/هـفىس!-/

اتاسيوسانذلكبعدوتبين،ثيخلانهفعفه.الإفاحكلمة

نأأقكنهاالمجفعفيلإهوتية!ة%قوىنط/-س"--!تأءت3--!ء،بَةلف-عب!2-ت،

وتظهرالأريوسيالمذهبحقيقيةصكن-.تكشفء-ا.،1ءث.مشب-!-ا4ثانمجقعساأئمما

رُء.!؟إ-ص-لم7+ط.ا!!ئتلى-ءسححىككهلحصها

وضوحفىتفصلالتيالحاصمةالدقيقةالفروقالمجمعإلىإيمآنهمبقانونالآريوسيينتقدم

كا-.*-"-"-!حثب!--اروجمملإا!ت*ثب
الم!يحيةومذهباريوسمذهببينتميزوِتقدمثم،ومزقوهالفورعلىالمجمغأباءفرففه

---ءشْ-لا--!--ْء!4صال!!لحفي*!هصصاْ!الال!،ط!س!!!!ليد

مجمعايالفةيختلهاالتيأربرزكيةاأمامووفعتيصريةأسمفالمزل!يويعاببوس

ا---اة-..04ر--،ج!!----+َب!.ا--ت،ا-هـمدت،صور.؟،طدبمدل!ثلحءح!ثر!*له!

بيماومدىاريولوإنحرالىإتفحثمومنايقذمبنإيمانلإعت!افالقديمالقانونالمجمرر
ا-ا--ّا/ى!هـءءابَهـول!كت!لمثظها؟!نيءْ

منبتجريدهالمجمعفحكم.هرطقةمنتعيمهلاهوتيقبروهوفلسطينفىبهألمعمولللعماد

لمت6شطIL!د!ء!لطعمفيت!ى!طف؟
الكنشةيثركةمنوبطردهالكهنوتيةرتةعلىتبثمللابيالةيهابيهبتعبيراتالم!ح

"فب!!ب؟ألحط+ر-لأبيكلف!ا!الدلىتتجد

سميتالعقيدة!ددصيفةالمجمعوتررالجامعةنفىمن)ومغناها(أوسيوس6ومو)التعبير

لبشاط!1!!-دحعكةلي!لمها،لي!،لياله
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-بذلخدا!.لها-ث-ءت3صء--!ء-.-،،أككا!أ-ء:

يهرددما!إررلرا!3ء8كل-للنى.2)م!ءا!إلكئمنىظربئ

،!تت!ساء-ابحا،*-،---س-،تن!2!لمزا!!هـ!--أ!--اث-!بب!

++--(

!ْثف11*ش!لأءا--./اسط3ب،+-!(ر*دتاد:"
-.*.+ا-؟!+

!--.!ثص!،-(22:".+لم.!-.-/!!ي!*).

مل!حااطلجظ2بمط!عمء،ء/.ا-مي!8فى5؟(!!:ةَلإ-يحدانج--+إ:!!حلإا.
--ول-سييمرب-.-ا

!منهال!شتي/!!/01تس!3-+أتا!-)!بئب/اثصررلمت3اث

!م!ل!لأ-ك)+!.ا--ص*3!لآث!"ئي-اَيهمو!-؟ث؟يمير--اث!،ء،-في..-!ح.-

لإ--3ء-:-.صا؟3عض*تع-!--ة3-علا!3كبم-هـفات!!.ل!أ؟!ا--.،!-إ-:!*!-كا،ء"

مت-لأ؟-+-:!!نئ3بزلآ"؟.--؟،-!ء--3ل!/ير؟،يرل!!م..سد-.- ..+وءَو

!،!+:َس--ا"ث!!ط8!الى!"شجيتج-ج!/6هـ-ب!-".-د.بر.!!-"لأ.--

+53-.-..مم.!3؟

،2ء.د-5ِي

ا*-..+ابثصا!ا،ثد-5َ--بصنه!ىاا-بن..+3.لةَنن

اءاا--ءإبر-فئء!!أ!-!--/سس.محي

ا.اينأ؟هـولاهـ!حملىا.-؟:/!شلانم!لأص!!ول،!!!يىْ.في!ه

هـولص!ت!ْ+؟اعلاسدص!+سا-،%-ت+.
!و-

35 * !طء.!-َ!
7-

1َهـ+ء-عُا/-!!بى!تاللى::!م.فى46 LLابرإا

رء؟%،،0َ1!ث!0ي+"اء

مماطَ.!ا!س!-س!،لمحاكأ!-بر!-!-!!.*ء.-!م.!كل3

*-عَ!3!!3!
آ.ا!ىهـ!ا!تمبثاي!،-.ا،!-خ!!صإ-،ثبْركأ!7-3

ث!.ز.
طاا!،طْءب-طئ!تّل!؟!ن!منَ!)امةفي*3كو

6ثا*ا!*!-طَتوتاإ!*حثلل!3طتن؟*ىنهحح!كو

!ء1/-!**في

لثا!!اول؟يبإ)يمَطْا!!-إدط!اكرب-01في

ءطال!ثاتول.!.-َر،-،ا،،ءع،كتر

دمياطومطرانالمفدسالمجمعسكرنيربيشوىالأنلهاالجليلالحبرلنيافةالئقسم
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ثلائةمنلجنةوفعهفيإئنركتلميمانفانوناً

الاصكندرط،باياالكندروسالبالاهم

أصقفولحونتحوس،تلمهذهوأثناصيوس

هولإدناصهرسوكانالكبالوكق!صارية

الكبرىواللاهوتعةوالعقيةالفعالةالثخص!ة

عelالوالواتعنيهووكاناثلالةهؤلاءبين

الأنتخدمهالذيالايمانلقانوناطقيقي

زيلوتدوغرباًثرتاَالمسهحةال!ئىجيع

أردوسفدحروماتبأربعةالدصتورهذا

والأريوسين.

النيتافىل!الإيمادلتانردادمليةالصيغة

م325

كلخالقالكلفابطأبواحدب!لهمننوً

يو3واحدوبربيرىلاومايرىماالأثياء

الذ!طممtالوحيدالأبمنالمولوداللهإبنالمهح

منالمولودالوحعداللهإبن)الآبجوهرمن

منونورإلهمنإله،الآب+جوهرمنالذيالآب

،مخلوقغرمولودحقإلهمنحقإله،نور

فيلل!ساوى)اطوهرفيالآبمعواحد

ييه!ل!كالاههةسسحواهومو(لجوهرا

علىوماالماءفيماثنكلكانبهالذي

أجلومنالبئرنحنأجبامن(الذي)،ا!رض

أيغآَوقاموتالموتانسوتجسدنزلخلاصا

()والسمواتإلىوصعدالثاكاليومفي

ونؤمنوالأمواتالأحعاءليدينياتيسوف

.القدسبالروخ

36

4تفىلحرا

!ولونال!!ناولنكاما

هويكنلموقتكان(الم!عحأانه(1)

.)كانناً(

.(موجوداً)الكنلم!ولدتبلماوأنه(2)

.للوجودجاءالوجودعدممننهوا(3)

وأمادةمنأنه!ؤكدونال!كن(4)أو

فالكنحةمتغعرأومخلوقأوجوهرآخر

.محرومونأنهمتعلنالرمولةاطامعةالمتدية

لهاعتمد،صورالدهذاعلىاجممعآباءوقعوتد

أريو!ر.ونفىالآباءتررهماقطنطينالملك
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3يمىالمحيلا 3 -6250 Ariusم

إختناتوهناكالأريوصيةالبدعةعاحبهو

علىفهوحياتهتاريخعنالممالربينكثرة

لوكيانوسيد!علىتتلمذالمولدليبيالأرجح

يكونموزمينيقولهماإعمدنالىاذا،الآنطاكي

بطر!ركبطرسالبابابيديثماصاًرصمقد

(231صنةتيح)عثرال!ابعالأصكندرية

لحماعةإنف!مامهبحببلعدفعماحرمهالذى

وعندما(ممرفيمنشقةجماعة)الميلتين

بطرسالبابابقتلدقلديانوسالملكأمروعل

مربوطاًفيبقىالبطريركيتنيحأنأر!وسخاف

منوجماعةوالضماسةالقوسف!ال

فيالبابالدىجهتهمنيتوملواأنالثعب

منالبابامالوافلطرباطهبقيحلهكيسجنه

فيتألوني+وقالعظمبموت!رخأجله

هذافيأريوسيكونوقاليديهرفعثمأريوس

صهدنااللهإبنمجدمنممنوعاًالآتيوفيالزمان

إنجفرادعلىفهملثيخينقالثمالمسيحيحوع

تلمهذيه،الكندروسوالقىأرثلاالقسهما

ثهادتيكمالعلى!مننيالسمواتإلهالله

الكرصيهذاعلىتجلسالقسأرثلاياوأنت

أنهتقولاولابعدكالكسندروسوأخوكبعدي

أ!يوسفيولكنخاطنرجلفأنارحمهفئيس

المس!حبلأحرمهأناوليسمخفياًمكراً

أكملتلمااللهلةهذهفيأنياعلمكمأنا،أحرمه

ووجههعليدخلقدثاباًرأيتوكْلتعلاتي

إلىبهشث!حثوبوعليهالثمسكفوءمفئ

rv

اطرقموفعيمسكوهومئقوقوهورجلى

رأكتهفلماوعرلههصدرهبهويغطيلعديه

وقتعاليبصوتوصرختسرعأنهفت

ليفقاللبامك+ثقالذممطمنمحدممط+يا

معكلهتكونولاتقبلهفلاخرف+أر!وس

من)فيه!الونكقومياتيكواليومثركة

عننهيتكولْدعليهقلبكيرضيفلا((جله

والكندروصأرئلاتليذيكوكذلكذلك

أوميهماالكرصيعلىبعدك!جلاناللذين

يقلاه.لاأن

مكانهjo_dLبطرسالباباأستثهدلماولكن

عثرالثامنالبطروركأرثلاالابا

r-ا2) rاar)وتبلهحرمهمنأ!كوسحل

الواقعوفي،البطاركةتاريخثهدكماشماصاً

محئوليةإليهوأوكلقساًأيفاًرممهقدف!نه

كبر!اتمنوهي(البقردار)!وكالسكي!ة

فيأريوسف!ثتهر،الإصكندريةفيال!ئى

توقيرلياجتذبمرموقكواعظالكنعسةهذه

ثعبيةلهوأصبحتنسكهب!ببلهالجمح

أنأرلوسكادأرئلاالباباموتبعدانهخى

ولكنالامكندريللكرسيبطريركاًينتخب

المرق!يةالدهعلىجلسالك!ندر

خاتمبطرسالبابالنبوهطبقاً(م331-832)

يذىأديوسبدأ931سنةوفيالثهداء

الم!عحثخعىبخموصالفاسدةتعاليمه

الجوهرفيالآبمعووحدانيتهأزليتهفكراً
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منارادتهبفعلالأبنخلققدالآببانغلمكما

العالمخلققدالإبنواًنالكونخلقهتبلالعدم

حولالجدال!احتدممريمالعذراءمنوتجسد

العونأريوسوإلتص،مكانكلفيابدعةهذه

دراستهفيزاملوهالذينلويهانتلاميذبقةمن

وفينيقوميديهأسمفيويابيوسوبخامه

أسقف001منمجمعإِنعقدالوقتنفس

123!ةالإسبهدريةفيوليممري

تعيمبف!ادوحكمالكسندرالبابابرئاسة

ق!طنطينالملكوملوبعدما،وحرمهأريولو

أرسلبقليلم42rسبتمبرفيالضرقإِلى

فيالإِمكندريةلىاٍقرطبةأسقفهويوس

فإِنعقد،بالفثلباءتولكنهاللوفاقمحاولة

م.532نيقيةمجمع

ونفيه.أريوسبحرمانالمجمعوحكم

حيثIllyriaإيلارلاإلىبنفيهالملكأمر

منبتاثعرولكنشواتبضعفيهاقعى

وتدخلاتالأمبراطورأختقطنطيا

رجالعلىنيقومدولأسقفيويعابهوس

إلىت!طنطينالأبراطورتدبمال،البلاط

تانونأصاسعلىبارثوذك!يهف!قتنعأريوس

المنلىمنف!متدعاه،أر!وسأعدهمز!فإكلان

!رفضالإصكندريةالىوأعاده433حوالي

وفي،الكنةثركةفيقبولهأثاسعوسالبابا

قدطنطينالإمبراطورإستقبلمسنة

وأمربالقسطنطيةقصرهفيثانيةمرةأريوس

ورغمبقبولهالقطنطييةأصقفالإدبمدر

38

يقبلأنأمرهالملكف!نالإِسكندرإعتراض

بموكبأحديومفيالكيسةشركةفيأريوس

وفي،الركلكيسةإلىالملكيالقمرمنجليل

البهيسة،فيحافراَأريول!كانالأحدليلة

زاويةإلىفمفى،عليهأحثاؤهفتحركت

جوفهفيماوكلأمعاؤهجميعفنزلت،بعيدة

بهذهمتاًفوجدوهعنهفتثوا،عنهمغابولما

بهذاالبطريركالآبفاعلموا،البشمةالصورة

علىحكمالذييصوعالربوشكرفتعجب

وأهلكه.أريوس

فيوهوالصورةبهذهأريوسموتوكان

بالذاتالظروفهذهوفيعمرهمنالثمانين

الكنيسةلانقاذالألهيةالعنايةمنتدخلاًيعتبر

أنهأريوسأمدقاءرأيينماهرطقتهوإدانة

سموماَ.مات

اريرستعاليم

اللهفاكأنعلىالأريوسيةالنظريةتنطوى-ا

اللهبإبنالقولولكناللهإبنهناكأنكما

أردوسكانلقد،اللهوحدانبةيم!اًلايجب

وكانالوحدانيةبفكر!التمسكأثديتمسك

وعلىاللهلساطةعلىيثئكلوتبلاولأَيصر

كاملةمطلتةوحدانهةواحدأنهوعلى،تفرده

وأنهمطلقأببداًبعيداًوانه،داماًعلوأعالوأنه

ينطقأنيمكنلاكماإدراكهولامعرفتهيمكنلا

هناكوأن،أبديأزليخفاءوفيخفىوأنه،به

ولقد...الناسوبينبينهتفمللانهالًيةهوه
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لاطيعهبمقتفىولكنالعالميخلقأناللهأراد

ولذلك،مبايثرةالماديالكونيخلقأنيمكن

لهإبخابممهالفرضلهذااللوغوسخلقفقد

.(الإبنوجودفيأريوسعندالبهووهذا)

الزمانقبلموجوداللهإِبنف!نذلكوعلى

فهوالآبعنومتميز،جسدبغيرالعالموقبل

المالم.وبينالآببينمتوسطكائن

نيةطرلافلاا،لغنرسيةا،سيرأر

لحدينةا

الحديةالاْفلاطويةمنايعليمهذاممدر

لاايخرإلهوهواللهأنقالواهؤلاءوالفنوسية

هوهفهاكلذاالثريرالعالميخلقأنيمكن

الثريرالماديوالعالمالروحاللهبينواسعة

،الماديالعالمليخلقوسطإِلهاللهخلقلذلك

الابنهوأريوسفكرفيالوسطالإِلههذا

.(الميحالسيد)

يوسيبيوسإلىلهخطابفيأريوسويقول

ومفهوقدNicomediaنيقويدياأسمف

أورد.وقد.لولْيانلمذهبإتباعهفيزميلهبأنه

أء304ه!؟+.ليردوريتالخطابهذا

ليسالإبنأنعلمناوقدونؤمننقولونحن11

يخرمنجزءاًمابحاللي!أنهكمامخلوقاَإلا

أيةمنوجردهعلىيحمللموأنهانحلوق

وقيالزمانقبلوجدبمئيئتةولكنه،مادة

نأفبلوأنهمتغيروغيرمولود،تامكإِلهالدهور

يكنلميؤسساًوينتويأويخلقأويولد

نغطهدإننا!مولودغيرليسأنهإذموجوداً

ليستاللهولكن،بدايةلهالإبنأننقوللأتا

هذا.نقولالعدممنأنهنقول.ولأننا.بدايةله

كائناًيمنجزءاًولااللهمنجزءاًليسلأنه

+.جوهري

:أريوسيقولكما

أوعنمنوجدقداي!بنيكوناًنيمكنلا

خارجيةبعمليةالإِبنوجدنماوإالأبجوهر

.وعلى.الآبإرادةعنعادربفعلأومحدودة

ثمأولاَالموجودهووحدهالأبكانفقدذلك

فيالآبوعملالعدممناي!بناًوجدذلكبعد

وإذن،بسواءسواءالحلقفعلهوالحالةهذه

.الآبمنمخلوقأريوسعدفالإبن

قضيتينفيالإبنفيأريوسمذهبوينحمر

الآبمعأزلياًليىالابنأنأ-

ولم(ولد)خلق،مخلوقكائنالأبنأنب-

وجود.قلاًلهيكن

علىألناسيرسالقةيسد9ردبعض

"سيوأر

يبقىأنلزممخلوقاًإِلاالإِبنيكنلمإِن-أ

لملأنهللموتخاضعاَسابقاًكانكماالإنسان

وكانتمخلوقاًاللوغويركانوإذاباللهيتحد

وكانوانحلوقالحالقبينوسيطإلىحاجةهناك

الميهبة،اللهلمةيحتملأنعنعاجزاًالأخير

إلىحاجةفينفهاللوغوسيمبححيث
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مالاإلىوهكذاثانإلىالوصطوهذاومط

نهاية.

ينمأنيمكنكانفمامخلوفاَالابنكانإذا2-

ميا،الأنانيبقىكان.وداتلي.باللهإتحادنا

وأنفهيملبهاالتيالقوةيملكلافالخلوق

لا!قدرافلوقوال!ئنباللهانحلوقاتعنغيره

يخلصأنيقدرلالبالأولى،نف!مه!خلصأن

آخر.مخلوتاً

قالكما"والحياةالحكمة"!نبر3هواللهأن3-

الحعةالمعاةينبعأنا"تركونيأرما

هومرتنعمجد"كرمنو(كضاً(23:1أرمها)

الذينكل،إمرائيلرجماءالربأيهامقدصنا

الترابفيعنياظاثدونيخزونيتركونك

المياةينبوعالربتركوالأنهم،ي!ون

باروخسفرفيوجاء(79:213،1الحية)أرميا

(3:21باروخ)اظكمة+نبر3تركتقدأنك

لاأنهابطتيمنصارنقدكدلكذلككانن!ذا

،العنبوعجوهرعنكريتان!كمةولاالحياة

لموأنهما،الدقةوجهعلىبهيتعلقانلكن!

فيصجود!نطنافاط،وجوفىبلاأبداًيكونا

اطياة+هو*أنا!قولالذيالابنوهماحينكل

الذكاءأمكنالحكمةناw"و(41:6يو)

.(8:21أمثال)"والمثورة

الأبنأزيةعندائمأَالمقدصةالكتبتتكلم4-

حبنكلالآبمعكائنأنهوعن

اللهعدالكلمةوكانالكلمةابدءكان.ني

(1:ايوخا)"اللههوكانوالكلمة

+ال!ئنالنحوهذاعلىقكلمالروياوصفر

.(:8الزا"ياتيوالذىكانوالذي

الأبيعرقاحدالميحْلعىالهديقول5-

(TV:YI)تالاكنْلهكعلنومنالإبنإلا

لم+الأبمرنالهقالالذىفملبىكانوإذا

فقدرأنيمن"إنبلالحليقةإلى(نظرقاثلاًيجه

.(41:9!وحنا)+الاَبرأى
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الثافينيالمسكرالمجم

م(381التسطنطينية)مجمح

مدينةفيالمجمعهذاإنعقدم381مايولثهرفي

الإمبراطورمنبدعوةالقسططيه

أسقف051وحضرهالبهيرثئودوسوس

2البابالموثاوسالابانهم rبعضمع

وملاتيوسأورثليمأسقفويهرل!،أساقمه

الثيئولوغوسوغريغوريوسأنطايهاأدقف

أسقفوغرينو!يوسالقططينهأسقف

وغيرهمالعاصمةأسقفونكتاريوسنيصص

روماأيقفدماسوساجممعهذايحفرولم

رسالةللمجمعيرسلولمنواباعنهيرسلولم

أساقفةوافقذلكومعالفائبينالاْساقفهْكعادة

وإِعتبروهالمجمعهذاوقراراتأعمالعلىروما

أساقفةأغلبفملأنهنظراَمكويامجمعا

إلىيمتدمجتمعينسلطانهموانالمكونة

لمومنمنهمحضرمنالأساقفةجميع

مقاركهرلسالأنبالذلكويثهد،يحفر

كتابهفي(سابقاً)ال!ثولكالأقاطبطريرك

رأسوتدالبهيسة+ناسي!فيالالهيالوضع

فيرقدولما،أنطاكيابطريركملاتيوسالمجمع

أعضاءريئحالمجمعأعمالإنتهاءقبلالرب

لكن،الثيئولوغوسغرينور!وسالقدي!المجمع

ايريثيحاهذعلىإعترضالإسكندر!البابا

الذينكتاريوسلمديقهالرئاسةعنفتنازل

الباباأنملاحظةمعهذاالجمعرفىحاز

II

التمديفيالبارزالعضوهوكانالإمكندري

هذاعلىعرفتالتيوالهرطقاتللبدع

انجمع.

المجمحعلىعرف!تالتيهـالقف!ايا

تراراتهإنعتا*9أسبإ9

نأزعمالذيمقدويخوسبدعةفيالنظر-1

.مخلوقالقدسالروح

اللاذقيةأسقفأبوليناريوسبدعةفيالنظر2-

السيدفيالبثريةالنفسوجودأنكرالذي

مع!إمتزجوظيفتهمارساللاهوتوأنالمسيح

معهإحتملأنهحتىكياًإِقزاجاًالناسوت

بينتفاوتبوجودإعمدكما،المليبأوجاع

والإبنعظيمالقدلرفالروحالثلاثهْالأقانيم

كليهما.منأعظموالآبأعظم

بدعةجددالذيأوسايوسبدعةفيالنظر3-

أقافي.الثلاثةوجودأنكرالذيسابيلبوس
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أبرليناريرم!علىالرد

وجودبإنكارهفانهليناركوسبولاًبالنبةأما

سلبقديكونالمحإقنومفيابريةالنفى

لايخالاَوجعلهوقيمتهمعاهالإلهيالتجد

يقولهمامحيحاًكانوإن،لهحقيقة

المعتقداتأعظمفستمبحأبوليناريوس

الميجيننفوسفيأثراوأعمقهاالم!يحية

.وأوهامخيالات

كاملالكنيةتعلمناكماالمسيحاليدلكن

التجسدوأنالناسوتيةكاملأنهكماالألوهيه

كاملة.نجضريةطيةالكلمةب!تخاذمارقد

بدعةجددالذيلأومايوسوبالنبة

ذإأقافيالثلاثةوجودأنكرفقدسابيليوس

مجردالقدسوالروحوالآبالابن!إيئيقول

نردالأسماءتتعددأحيانالكنواحدأقنوم

-:بالآتيعليه

سابيليرس9سسابيو19علىدلرا

المجتمعهذافيالسابليةمننحترسأنيجب

يفرواعندماالمسيحيينوأغلبنعيثهالذي

يفسروهعندمايرتاحواالشبلعامةالثالوث

الثالوثفكرةإستيابلأنسابيليول!بطريقة

وفكرةععبةايالوثفيالواحدأوواحدفي

الفهم.فيأسهلالتوحيد

عنالأقانيمفصلفيخطورةتوجدالغربفي

الرقوفي،التعدديةإِلىيصلوائلابعفها

والإعتعَادببعضهاالأمانيمضمخطورةعندنا

fv

ايثل!.ورفضبايوحيد

التوحيدعنالابتعادخطورةعندهمالفربفي

ايثيئ.عنالابتعادخطورةالثرقوفي

معاًمرينالاًبجمعتقعاليمةالعقيدةإِذن

أقانيمثلاثهْبمعنىمعاًوالتوحيدالتثليثجمع

ئلاثةفيهالعجيبفالثالوث،واحدةإلهيةبذات

واحدةإِلهيةبذاتأقانيم

:قالالسابيينعلىباسيلوسالقديسردوفي

هط!ه!لللاكالاهةهوموأسيوسكلمةإِن

نف!لهتعيلأنهاالابليةعلىقويردهى

كماواحدأقنوموالابنالآبكانولوالجوهر

لا(أو!بيوسبعدهومن)سابليوسقال

الذيالجوهرنفسلهالإبنأننقولأنن!تطيع

نأنقولفكيف؟واحداًأقنوماًكاناإذاللآب

هو)وكلمةذاكجوهرنضهوهذاجوهر

نفىلهماالأئنينأنتلناإذاإلاتأتيلا(نفسه

نأيمكنلافقطواحدكانلولكن،الجوهر

الآبجوهرنفسهوالإبنجوهرأننقول

له.مفىلاكلامبذلكفيمح

فطعتعاليمهفسادعنأوسابيوسيرجعلمولما

للأِيمانقانونالأباءوفعثمالكنيسةلثركةمن

القسططي.ابيقاويالإِيمانتانونيسمى

ك!فىلنيقاالإيماناننرتانص

لتسطنطينيا

خالقالكلضابطالآب(الله)واحدبالهمننوً

لاومايرىما(الأشياءوكل)والأرضالسماء
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اللهإبنالمسيحيوعواحدوبرب،يرى

مناله)الدهوركلقيالآبمنالمولودالوحيد

غيرمولودحقإِلهمنحقإلهنورمننور،(إله

معساوي)الجوهرفىالآبمعواحدمخلوق

ثن،كلكانبهالذي،(الجوهرفيالآب

أجلومنالثرنحناًجلنامنالذي()هذا

الروحمنوتجسدالسماءمننزلخلاصنا

وعلبوتاذلىالعذراءمريم(منو)،القدس

وقاموقبروتالمالبنطييلاطسعهدعلىعا

فيكماالثالثاليومفي(الأمواتمن)أيفاً

يمينعنوجلسالسمواتإلىوصعدالكتب

(مجدهفي)مجدفييأتيوأيفآ(أيه)الآب

لملكهلي!الدي،والأمواتالأحياءليدين

.إِنقفاء

الْرب،القدس(بالروحنؤمننعم)ولالروح

وبمجدلهيسجدالآبمنابثق،المجي

الآبمع(والقبطياليونانيالنصحسب)

واحدةوبكنية،الأنبياءفيالناطق،والإِبن

بمعموديةونعترف،رصليةجامعةمقدسة

الأمواتتيامةوتتظرالحطايالمغفرةواحدة

ايةتي.الدهروحياة

القسطنطينياليقاويالإِيمانقانونأنويلاحظ

الأمليةالمينةعنيختلفبهنمليالذي

-:التاليهالنقاطفينيقيهمجمعاممانلقانون

.أطولالميحبإِقنومالحاصالثانيالقسم-أ

الميغةفيالموجودةالآبجوهرمنالجملة2-

غيرهوموأوميوسلكلمةكتفسيرالأصلية

43

بها.نمليالتيالصيفةفيموجودة

عنمطولاًإقراراًيحتويالثاكالقسم3-

وعمله.القدسالروح

بالكنيسةالإِيمانعنإِضافةتوجدذلكبعد4-

الآتي.الدهروحياةالأمواتومامةوالمعمودية

للميغةمباثرةتاليكجزءالموجودةالحروم5-

النص(أصلمنلأنهامنهاجزءكأنهالأملية

بها.نمليالتيالميفةفيموجودةغير

الإِيمانقانونإشخدامبدايةأنبالذكرجدير+

الممادرتن!بهاالإِنجيلقراعةبعدالبادةفي

بطريرالبطريركاٍلى(يبدوماعلى)التاريخية

تنيحالذي)اًنطاكيابطريركالقصار

المؤرخالقارئتيودورإِليهين!بإذا(؟م88سنة

القرنفيالقطنطينيةفيعافىالذي)

فيالإِيمانقانونتلاوةأدخلأنه(السادس

كما،خدمةكلفياللهوالدةوتمجيدالقداس

أفافالذيهوبانهالتاريخيةالمصادرتنسب

الثلائةالى(عناصلبالذي)التعبير

.يساتتقد

فيالاكلانقانونتلاوةعادةإِنتثرتوقد

أنهاولووالغربالشرقفيتدريجياًالصلوات

،ام410سنةفيإلانفهاروماالىتدخللم

اي!يمانقانونإلىاًفافواالوسطىالعصوروفي

الإبنمنالقدسالروحإنبثاقتعبيرالغربفي

(Filioque)بالإعطلاحلديهمالمعروف

يعترفونالتي(والإِبن)اللاتينيةالكلمةوهو
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فيالأِيمانقانونإِلىكإفافةعندهمظهرت

أنهالقدسالروحعنفيقولونالثامنالقرن

الرومانيالطضوفيوالإبنالآبمنالمنق

قداساتعلىالإيمانفانونإِستخداميقتمر

اليونانويتخدمها،والأعيادالكبرىالأعاد

فياماللمعموديةللمتقدمينإبمانبهاِترار

فىالإِيمانقانونفيدخلالقبطيةالكنيسة

وفيالأجبيهفيوالجماعيهْالفرديةالصلوات

مختلفوفيالنةمدارعلىالقدايعاتجميع

يظرالحديثةالعموروفي،المنامبا!طقوس

المقترحةالوثيقةأنهعلىالإِيمانقانونإلى

الميحية.للوحدةكاساسوالمقبرلة
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الفالثالمسكرنيالمجميم

31!اثم(عامأفمسك)مجمع

ثيًودوسيوسالامبراطوربامرالمجمعهذاعقد

القديسبرئاسةأسقفمئاالصغير"وحفره

وكانالإِسكندريةباباالبهرالأوليهرلى

رئيىثنودةالأنباالحافرينبينمن

بدعةظهورعقدهوسبب،المتوحدين

غلمالذيالقسطنطينيةأسقفنسطوريوس

لمالمسيحطبيعةمناللاهوتيالجزءكانالمبانه

العذراءتصمىأنيحقفلا،العذراءمنيولد

.الإنمانالمحوالدةبلالإِلهوالدة

فيأنوأثبت،البدعةهذهبحرمالمجمعفحكم

الإتحادبعدواحدةوطبيعةواحداأقنوماالميم

ولذلكإِل!تحالةولاإقزاجولاإِختلاطبدون

وضعوقدالإلهوالدةبحقتدعىالعذراءفإن

-:وهيالإِيمانقانونمقدمةالمجمعهذا

أيتفاونمجدكالحققيالنورأمياا"نعظمك

لناولدتلأنكالإِلهوالدةالقدي!ةالعذراء

يالكالمجد،نفوسناوخلصاًتى،العالممخلعى

إِكلل،الرسلفخرالمسيحوملكناسيدنا

الكناش،ثبات،المديقينتهليل،الئهداء

،القدوسبالثالوثنجثر،الحطاياغفران

أرحم،يارب،وكْلجدهلهنسجد،واحدلاهوت

آمين.،باركيارب،أرحميارب

45

يرسرنسطر

سوريافيمرع!وهيجيرمايقيافيولد

بديرإلتحقوهناكأنطاكيافيتربىولكنه

،ثثودورودسعلىتتلمذوفيهيوبربيوس

أنطاكياكاتدراثيةفيأختيرعلومهأتمأنوبعد

القويةبمواعظهوإثتهر،فقيساًثماماَ

بطريركوفاةوبعدالرنانالرخيموموته

ويثعبهاالمدينةإِكيروسزكاهالق!طنطينية

إِلىمعهإِمطحبوقدعليهمبطريركياًليكون

وفياًناستاسيوسالقسعديقهالقسططيية

أفكارهما،وقسيسهنطورنئرالقسطنطيية

ماعلىالفتيلأثعلالذيهوأناستاسيوسلكن

فيعظةألقىأنهذلك.مقراطالمؤرخيقول

العذراءتلقيبيخهاأنكرالطريركحفور

التقليدياللقبوهوثيئوتوكوسالإلهبوالدة

كماالقدببهةالقداسصلواتفيذكرهوردالذي

الكنيشةآباءمنالكثيرينألسنةعلىجرى

أوريجانوسأمثالمنقبلمنوعلمائها

فثارتوباسيليوسوأثناشوسالكسندروسو

الدين،عنمروتاًرأيهوإعتبرواالناسثائرة

أقلالإِمبراطورىالبلاطرجاليكنولم

بهذهالثعبوعامةالإكليروسمنإِقماماً

حولهمننصطورأمدقاءوإِلتف،المسألة

الإِل!راعوسألوهالموقفبخطورةوأسعروه

فتهدأللناسيعلنودقيقوافحبتف!ير

الجماهيرإجتمتدي!مبر52ففي.ثائرتهم

اللهإِن:وقالنسطورووعظهمالكنيسةفى
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ي!تجلوانحلوقإِمرأةتلدهأنيمكنولاروح

الإنانولدتقدمريمإن،انحلوقغيريلدأن

يولدفلماللاهوتوأما،الكلمةفيتجدالذي

تسمىاًنن!طور!إقترحمريممنكالنايوت

والدةلا(طوكوسخريستو)الميحوالدةمريم

قالالمسيحإلىوبالنسبة(ثيئوطوكوس)الاله

اقنومينمنبلطبيعتينمنمؤلفإنهن!طور

البثريةالطبيعةأنيعتقدوهو،ثخصينمنبل

.إِقنومحالةفيإلاتوجدأنيمكنلاال!ملة

إبن:إِبنانأيفاوهوإثناننسطورعندفالم!يح

معجزةصنعحيناللهإبنتارةهومريموإبنالله

وأصلبأوناماًوأكلعدمامريمإبنوهو

.مات

بثجاعةالقطنطينيةفينطورقاومواوممن

فيهوجد،بروكلوساشمهكاهننادرة

لهم،ممثلخيرويثعبهاالعاعمةإِكليروس

اباسقابلهقوياًخطابابروكلول!فالقى

ولكنعليهليردنسطورفنهضثديدبحماس

فيالبطريركعلىثارنطورمساعدىأحد

!إِنعالبموتللجميعوقالالجمهورو!ط

كذبهونسطور،منالاَنسمفاهما

منوطردهنطورعليهفغضب،"وتجديف

حوائطعلىمجهولعلقذلكوبعد،الكي!ة

فيها:جاءكتابةالعاممة

الذينإِلىالقداسةكليالثالوثبإسمنتوسلا

إلىخبرهاينقلواأناليهابةهذهيقرأون

الذينوالئعبوال!ثمادمةوالقسوسالأساقفة

6!ا

نخةيعطوهموأن،المدينةهذهفييوجدون

الدينعنقالمارن!طوربلبلةبخموصمنها

وفي،نصطور(أقوالمننموصذلكوتلا)

يفصلمنمحروم)اياليالحرمالإعلانآخر

الاعلانهذاأحدثوقد(مريمإِبنعناللهإِبن

وعلقواالناسقرأهإِذ،المدينةفيكبيرةثورة

بهذ،كثيراًيابهلمنسطورإِنعلى،عليه

بالإمبراطوريداَموًكانلأنهالثعبيةالمعارفة

فيتدخلواالذينابطرجالمنبهيروعدد

.نسطور"لصالحالعقيدةيثئون

الإسكنهلميةباباكيرلسالبابابين4النزا

نسطور!بين

كيرلسالباباهوعنيدخصملنسطورظهر

إِتهز،(م36444-6)الإِسكندريةبطريرك

منثورهفيوكتبالقيامةعيدفرصةيهرلى

ولكننسطورخطأيمححم924عامالرعوي

اٍن:صراحةإِسمهإِلىيثيرأندونمن

فمريم،مريممنوولدبالاسوتإِتحداللوغوس

أورًتكنلموإنالإلهوالدةبحقتدعى

تولدالطفلنفسإن.وكمالهممدراًأوللاهوت

فيالنفسأنمنالرغمعلىبجسدهمتحدة

يصدقذلكومعالاًمعنذاتياتصدرلاذاتها

هكذاوج!داًنفساًالطفلوالدةإِنهاالاًمعلى

تكنلمد!انالإلهوالدةأنهاالعذراءعلىيمدق

متحداًمنهاولدالذيللاهوتأملاًهى

لاأنا:قالقدنسطوروكان*بالناسوت
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."ودفنماتإلهاأعبدأنأمطيع

الوحيدالعنصرهوالجسمإن"ا:كيرلىفقال

الإنسانأننقولذلكومعالموتيدركهالذي

بال!بةوبالمثلتموتلاالنفسأنمعيموت

المسيحولكنيموتلاذاتهفاللاهوت،للمسيح

حامقفببهالخدكاتر..وماتتأليم

تتألملافالنار،عليهيضربثمالإحمرارلدرجة

.الضربيكابدالذيهوالحديدولكن

الإسكندريكيرلسفع)م034نوفمبروفي

كماايالثةبالرلعالةعرفتنطورإبىرسالة

بالفةرسالةوهيالمحمعيةبالرسالةعرفت

عامالأولأفس!مجمعفيقرئتوفدالأهمية

يهرلسيقولالرسالةهد،في،431

:-لنطور

الأبجوهرنفسمنهواللوغوسإِن"ا

بإِتخاذ"إِنساناصارأنهومع(أوموأويول!)

هوكمابعينههوذلكمعظلإنهإلاودمالحما

ونفى،وجوهرهطبيقهفيبالحقيقةإِلهاأعنى

47

مننوعهوالإتحادبأنن!طورقولكيرلس

،الإنانوأقنومالكلمةإِقنومبينالإقتران

علىيدلالذيالتعبيرهذايرفضإِنهوقال

ووعفAإِتحاكلمةمنهبدلاًويتخدمالإثنينية

وطبيعيوحقيقيتامإتحادبأنهالإتحادهذا

بخالصوتهالمسيحلاهوتإِتحادإنوقال،وأقنومي

البشريةالطبيعةفيبالبدنالنفسبإِتحادشبيه

تامإِتحادهوالنارجمرفيبالفحمالناروبإتحاد

دونومنالطبيعتينبينإختلاطدونمنلكن

إِلىأحدهماطبيعةفيتحولدونومنإمتزاج

بينفقطذهنياَنميزأنيمكنإننا،الأخرى

لاهوتعنفنتكلمالمسيحفيطبيعتين

مشحيل،التمييزفهذاواقياأما،ونالعوت

الإِتحادبعدولكنطيتينمنإِذنفالميح

وخوامهماالطيعتينصفاتلهاواحدةطبيعة

*طبيعةالثهيرةعبارتهكيرلسالبابايرددوهنا

11الججسدالكلمةللهواحدة
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القسطنطينيةبطرير&نسطررتعاليم

ا&فىلأنسسمجميمحرهماالتي

رفضأكطالطبيعةحسبالإتحادعقدةرفض-ا

.والناسوتاللاهوتبينالإغاد

هيوالناسوتاللاهوتبينالعلاقةأنإتجار2-

.إتحادوليىإِتصال

هويسوعواًناللهإِبنهوالكلمةأنإتجار3-

إبن)وباقنومينب!بنينوالتعليممريمالعذراءإبن

.(الإنسان-اٍبنالله

الكلمةمنمختاريوعالإِنسانأنإِعتبار4-

وألقابهبكرامتهالكلمةاللهعليهأنعموقد

.واحدةبعبادةمعهنعبدهولذلك

الألهوالدةالعذراءاليدةتسميةيرففى5-

ثيئوتوكوسيرفض"المحأم11ويسمها

المسيحوالدة(خريتوتوكوس)بوينادى

المسيحوليسالثانيبالميحويقصد،الإنسان

بميحين.يعلملأنهالأول

يفقدوبالالي،الفاديهوليىاللهإن6-

هذاوعن،محدوديتهولاوفاعيتهقيمتهالفداء

نفسههوهوالمشحي!وعيكنلمإنأنهنقول

لقد؟الم!يحيسوعصلبقيمةفماالكلمةالله

الميحاكسوع1:أنالرسولبولسالقديسقال

V(3:8)عبايأبد"وإلىواليومأمساًهوهو

ولشالربأنا+أناأدثعياءمفرفيالربوقال

.(أثى)*مخلصغيري

-:الاقنوميالاتحادرفض7-

إقنومينالمسيحفيجعللْدنسطورلأنذلك

8!ا

الوحدةرفضأنهفك!ومتمايزينمنفملين

بحسبالوحدةرفضهكذا،الطبيعةبحسب

منئخماًتخذاٍقدالكلمةأنلىاعتبرالإقنوم

بحسبخارجيةوحدةفيبهوإتملابشر

نظر،فيهيالتيالهيئةأوالخارجيالضخص

يسوعالإنسانبصورةإِتحدتايياللهمورة

بكراتووحدهالكلمةفيهسكنالذيالمسيح

بالظبه.عليهوأشغ

أمرانالنسطرريةال!رطتةعننقبم!!

خطيران

وأنبيمرتبةإلىالناصرييسوعإنزال:أولاً

نأبعدالكلمةإقنومعليهحللْديسإِنان

القديىرفضوقد.وقواهعلمهبابقأختاره

فيذلكبعداْثرهظهرالذممطالتعليمهذايهرلس

.الميلاديالسابعالقرن

إنسانيعبدبانالعبادةفيباللهاليرك:ثاياً

أعطىقداللهأننتيجةواحدةبعبادةاللهمع

وهذااللهلكرامةساويهكرامهالانسانهذا

زلك.بعدالمحيجةلرفضالطريقفتحقد

الأولالأمرقبلالنالومنكبيرةجماعاتعند

ب!عتبارهالئانيالأمرورفضممكنيثئباعتباره

أسوأنطورتدموبهذا،وكفرباللهيثرك

منفيامارفضإِلىتؤديللمسححيةعورة

واحد.آنفيفيهاليسهوماوقبولحق

يسهلبمورةالمسيجةقدمنسطورفإنلذا

ورفضها.مهاجمتها
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عقيدةف!دالنسطوريةتكونالوضعوبهذا

بالطيعةيتحدلمالمسيحكانإنلأنهالكفارة

محدودةغيركفارةيمْدمأنيمكنفلااللاهوتيه

فيالنالولجميعالحطاياجميعلنفرانتكفي

العمور.جميع

المسيح:اسميدطبيعةعناجماءتعليم

بئرياًثخماَياخذلمالميحاليدا-

التيالعذراءمنالبئريةالطبيعةأخذولبهه

ولدته.

وماغهاالبشريةالطبيعةأخذالكلمةقنومإ2ٍ-

شخمياً.بهخاصةومارتفيه

قالولهذاطيتينمنواحدةطبعة3-

واحدةطبية11بإِستمراركيرل!المَدي!

."الكلمةللهمنجمدة

الآبمنالمولوداللهكلمةأقنومأننؤمنفنحن

وولدتجسدالذينفسههوهوالدهوركلقبل

اللهكلمةفإنولهذا،الزمانملءفيالعذراءمن

.ميلادانله

.الآبمنلاهوتهبحبأزلي:الاْولابد

العذراءمنالجدبحسبزمني:اثانيالميلاد

مريم.

منوولدجسداًإِتخذنفسههوالاْزليالكلمة

بلالبثرمنلثخصاًيتخذولممريمالعذراء

العذراءمنالذيعاقلةبروحالحيالجدإتخذ

مريم.

يوع11بقولهذلكالريمولبولىأكدوقد

11الأبدوإلىواليومأم!اًنفههوهوالم!يح

مارنفههوهواللهابنأنأي(:318عب)

يوعهوالذيالانانوإبن،للإنانإِبنآَ

الكلمة،اللهإِبنغيرآخريثخماًليسالمشح

لكيالبثرمنشخصاًيخذلماللهكلمةلأن

كاملةبثريةطبيعةأخذولكنهبهيتحد

منالقدسالروحبفعل(عاقلةوروحاَجداً)

ف!نولهذا،بهخاعةوجعلهامريمالعذراء

الآبمنالمولودنفسههوهوالعذراءمنالمولود

الذينفههوهوالمليبعلىصلبوالذي

إلىوععدالاْمواتمنقاموالذيالآبمنولد

نفسههوهوأبيهيمينعنوجلسالسموات

هووهو،الدهوركلقبلالآبمنولدالذي

مجدفيأيمجدهفيياتيسوفالذينف!ه

غلمكماليسف!نه.الديونةيومفيأبيه

الإنانوإبنواحدهوالكلمةاللهأننسطور

فييكنلماللهإِبنأنكما،آخرواحدهو

نفههوهوولكنهإنسانآَيخرولمإِنسان

منوولدتجسدالذيالآبمنالمولودالإِله

هوهوالمسيحيسوعلاًنالالهوالدةمريمالعذراء

زلي.الاًالحياللهإِبننف!ه

إلىرسايهفيأئاسيولىالقديسقال

ايجسداللهكلمةإنللعجب!يا:إِبكتيول!

وقال،+للألمقابلوغيرمتآلمواحدآنفيهو

فيالكلمةجاء+لقدالرسالةنفسفيأيفأَ

منالتاسعالفصلفيوقال.الحامى*ثخصه
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لكنللموتقابلاجصداأخذيموتأنقادراَ

يمرالكلفوقهوالذيبالكلمةهبإتحاد

.11الكلعنلابةيموتأنجديراَ

ينفمللم"الاموتهنقولالسريانيةالقسمةوفي

55

نؤمنهكذانفسهعنولاجسدهعنلاقط

هو.واحد.نصدقوهكذانعترفوهكذا

الإتحادبعدمنمنق!موغيرإلهناعمانوئيل

طبيعتين.إلىمنفملوعير
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ث!4ثا9الفانيأنسسمجمح

ثينودويموسالإِمراطوربامرأفسسفيعقد

أوطاخيإلتماسعلىوبناءالصغير

الطيعةبأننادىالذي)المبتدع(يوطيخي!)

الميم(فياب!ريةالطيةإبتلعتالاِلهة

مجمعمنبقطعهالمادرللحكمإِستئنافا

الق!ططينيةأسقففلايخانوسعقدةمكاني

عننوابومنهمأسقفا051ًالمجمعهذاوحفر

باباديحقوروسورأسهرومهأسقف

وسئلالمجمعأمامأوطاخيمثلولماالإِسكندرية

المجمعب!يمانيعتقدبانهأقرعقيدتهعن

منبداَالمجمعيرفلم،الأباءقررهوبماالقاوي

ن!طورياًكانفلكونهفلافيانوسأماترتً

قطعه.تمَرر

اليونايةالكنيةلابهتعترفلاالمجمعوهذا

روما.كنيسةولا

يوطيخيس

إتجاهتؤيدجديدةيثخصيهبيزنطةفيظهرت

المذهبمقاومةفيإِندفتالاسبهدريهْ

بدعةفيسقطحتىبالفةبحمايمةالنسطوري

النطورية.البدعةمنالنقيضعلىجديدة

ورئي!مسناًيثيخاً(أوطاخي)يوطيخسكان

أرشميند!ببرتبةالقسطنطيةخالجدير

بيزنطة.فيالإمبراطوريبالبلاطمتملأَوكان

كيرلسالقديىبعارةأوطاخيتمسك

الإتحاد+بعدواحدة+طبيعةالإِسكندري

عنيتحدثمنكلبالنسطوريةيهموكان

تفيرهفيوقالالميحاليدفيطبيعتبن

قداللاهوتبانعندهالواحدةالطبيعةمعنى

تلاشىقدوالايوتوإِبتلعهالاسوتإِمتص

مننقطةوكانهجوهرهإِلىوتحولاللاهوتفي

فيالحلونقطة،الحيطأوالبحرإتلعهاالحل

يثبهوالمحيطكالناموتهىالتثبيههذا

يتخذلمالمتجدالإله+إِنيقولكمااللاهوت

ماغهبلحقيقياًبضرياًج!داًمريمالعذراءمن

وأمطراًالماءالهواءيصوغكماعرفيةعياغة

وبالتاليعقيعاًالماءالقريبلوركماأوثلجاً

لمذلكوعلىاللاهوتفيالناسوتيتلايثى

تعدلمأيلجدنامطابعاًالمسيحجديعد

أجسادنا.طبيعةمنطبيعته

ي!إتليميمجمحماث!,يحاكمطافيأفى

بيزنطة

tعامنوفمبر8في t Aبيزنطةمجمعإنعقد

برلًاسةأمقف32منالعاديةدورتهفيالمحلي

اذوكان)القسطنطينيةبطريركفلافيانوس

أوطاخيبدعةفيهوأثير(نمطوريةميول

أمامليمثلنوثمبر21فيأوطاخيوأستدعى

اًخيراًإمتثلولكنهالمرهتلوالمرهفرفض،المجمع

يقركانإذاوسئل،نوفمبر22جلةوحضر

جسدوأنالتجسدبعدللمسيحبطبيعتين

الأمرأولفيفحاول،لاْجسادنامطابعالمسيح
http://www.al-maktabeh.com



ولكنهالسؤالهذاعلىالإِجابةمنيتملصأن

،الأِتحادقبلبطبيعتينأقرإني:قائلأفمرحعاد

لمفلماواحدةبطبيعةفاقرالإِتحادبعدواْما

وأصرالبيزنطيالمجمعلحكمأوطاخييرضخ

بتجريدهالمجمعحكمعنادفيموقفهعلى

الكنيسة.منوحرمانه

فلافيانوسمجمعبحكمأوطاخييقنعلم

كتبوبتايره،عيهالامبراطورعطفوإشغل

فرد،فلافانوسإلىرسالةالإِمبراطور

94iعامريعفيمسهبةبرسالةفلافيانوس

كتبكما،أوطاخيبدعةخطافيهاأظهر

4)روماباباليونإِلىأوطاخي 6 1 - t toم)

إِلىليكونوالاستعطافالوددعاراتفي

فلامانودرإلهفكتبليونفتريث،جانبه

بيزنطةمجمعوبحكمأوطاخيبقفيةيخبره

84سنة t،ابطريركعلىرومابابافرد

أراءعلىاعترافهفيأثبتبكتابالبيزنطي

فيمطولةريعالةيكتببأنووعدأوطاخي

31فيوأرسل،فعلاًبوعدهبروقدالموفوع

المثهورةالعقائديهبريمايه94tعاميونيه

عداءفيهاأظهرلوندد!أوليونبطوص

فيأنوقالالواحدةالطبيعةلتعلمعافراَ

.الإتحادبعدمتميزتينبنطبيعتبنالمسيح

ألعاقفةرثي!ديسقورسالباباوكتب

بفرورةوأقنعهالاِمبراطورإيىاي!صكندرية

فارمل،النزاعهذالفضدسكونيمجمععقد

فيعاممجمعبعقديأمرايانيثيئودوسيوس

هذابرئاسةالإمكندريةباباإِلىوعهدأفسس

بطريركوفلافيانوسروماباباليونلكنالمجمع

هذاعقدفييرغبانيكونالمالقطنطيية

منثلانةليونأرسلذلكومعالمجمع

وإنعقد،المجمعفيعنهمندوبينالاكليروس

الاسكندريةبابامن944أغسطىفيالمجمع

المسكونهْ،أياقفةمنوثلائينوخصةومائة

ل!يمانجديدةقواعدالمجمعهذايفعولم

المسكونيةالمجامعقراراتبتثبيت!إكتفى

وقررليونطوصقراءةورفض،ال!ابقةالثلاثة

أماالطبيعتينزعماءوكلفلافيانوسحرم

نفهعنودافعالمجمعأمامفمثلأوطاخي

وتبيتهالجامعةالكنيةب!يماننمسكهواًعلن

الرسولياثناسيوسأمثالمنالكنيسةلأباء

لحروميأييدهوجاهرالاِسبهدريوكيرل!

أرائهعنعدولهأعلنثم،عثرالإةلنىكيرلس

رتبته،إلىوردهتوبتهالمجمعفقبل،الهرطوقيه

منيراوغالمجمعانتهاءبعدعادأوطاخيأنولو

أمامقطعهاالتيتعهداتهمنويتملصجديد

الأولى،لمرتهويعاود،ايانيأنسىمجمع

فدوبيزنطهروماأساقفةالنئالًجهذهفاثارت

الاباوفدودراراتهالثانيأفسسمجمع

جديدمجمععقدإلىليونوسى،ديسقورس

إزاءمركزهويثبتوجودهليؤكدإيطاليافي

أفىمجمعصنعهمايلغيولكيالاسكندرية

فييخجحلمولكنه،نهائيأويمحوهايخاني

ذلك.
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هيهالمقنعلبال!اطيخا19

نجينما،الرجلهذاأمرمنمستغربيننقفإِننا

الاْولأفسسمجمعإِيمانيخالفتعيماًيعلن

الإتةويخالفوالإِختلاطبالإِمتزاجبقوله

فيلاهذهأراؤهتظهرلاكلههذاومعالمتطرفة

أف!،مجمعفيولافلالانوسمجمع

بعقيدتهيمرحلمأنه،اًيفأالأمرفيوالفريب

ذكرولافلايانوسمجمعاًماملاالأساسية

أفسسمجمعإلىالمفدمةوتمهفيعهاث

كانماعكسيبطنكانأنهوبايالياياني

أنهإماأوطيخاإنالمدققللقتبعويظهر،يظهر

فيواللاهوتهالمنطقيةالحجةضعيفكان

يثايظهرمكاراَمراوغاكانأنهوإِماإِثباتها

مجموعةكانأوطجاأنوالحققةيبطنمايخر

وخدعنف!مهفخدع،المفاتهذهكلتثمل

وجهينوحيازتهبتلونهالزمنمنفترةالكيسة

وجهوداأتعاباَالأساقفةرؤساءوكبدمتناقفين

لها.معنىلافارغة

طيخا19تبرلةإلىأدتالتيا&سباب

-:كلالثانيأفسسمجمعفي

يخرأعقلا!إنيقائلأَأوطخاأعلن-1

.11نيقهف!القديسونالاْباءحددهالذيالإِيمان

المجمعأعفاءنفول!فيأوطيخايير2-

يقولاباحكتابتهباسلوبالعطفمثاعر

الأيمانبوفوحأعلندهانيماإِبضاحوفبل)

أيهافمائركملراحة،بهأتمكالذيالمقدس

بكلإنيوقداستكماللهويئهدالقديسون

للأِيمانتأيداًدائماًالهراطقةقاومتقوتي

أوطيخاأنللمجمعأكدالذيالأمر(المشق!يم

عليه.غبارلاأرثوذكسي

يأأوطيخاأعلنهالذيالإيمانفييكنلم3-

حث،لوثيقتةالأولىالسطورمنذغموض

وتأكد،نيقيهأباءإِيمانغيريعتنقلاأنهأعلن

ذلكإلىضمعندماالأماقفةلدىثنكل

وفوحآَالأمروزادالأولأفسسلمجمعتاييده

المسيحيةحجهْكيرلسالقديسذكرورسوخاَ

الأيماقفةإِعتقدالأساسهذاوعلى،مناخغير

ابخمعينبماِيمانمتمكأوطيخاأنجازماًإِعتقاداً

التمسك.حدودأقصىإِلىالم!كونبن

ايبرئهقرارأصدرهل.هامبوًالنقفوهنا

.؟الأصليهبدعتهأماسعلىأوطيخابحق

مدارتكنلمالأمليهأوطجابدعةأنعلما+

فيولافلابيانوسمجمعفيلاوتحقيقبحث

إعتاريمكنلاوعليهالثانيأفسسمجمع

ابقاطمنلاوإنفحعيهامبيناًالتبرئةحكم

أساسعلىصدرتالتبرلًةإن،إشعرفناهاالتي

إيمانيؤمنأنهوتكراراًمراراًأوطيخاإعتراف

يمكوأنهالأولوأفس!نيقيهمجمعي

تعلعمهيذكرفلم،مطلقاًتمسكاًالأيمانبهذا

يقفولم،بعهدمنولاقريبمنلاالأصلي

نماإالتعلحمذلكعنللدفاعمجمعأيأمام

منخايةوال!بيةالثفويةتمريحاتهجاءت
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ومنتترركلامكمنأياسعلىبحقالتبرلًة

.11عليكيحكمكلامك

الثانيأفسىمجمعيلامأنيجوزلاوعليه

علىمدرالتبرئةحكملاْنأوطيخالتبرئة

المكونيه.المجامعباحكامالإيهانأ!اس

مراوغتهوبانتزيفهظهرأوطيخاأنأما

فالمجمع،المجمعأعمالنهايةبعدخداعهوإتغح

أوطجاالمسئولإِنماذلكعنمسئولاَليس

وقد،ابحرتعقيدتهمنبراءوالمجمع،بالذات

يشجبها،بالذاتديسقورسالقديسسمفا

مبادئفيرأيهعنمئلعندمامارماثجبأَ

إذا)فالمدةبعدظهرتاييالأساسيهأوطجا

فلا،المنحرفةابادىْبهذهيعتقدأوطيخاكان

الإحراقيشحقبلفحسبالحرميستحق

فيكونديسقورسعنمثهورأمروهذا(أيضاً

اجممعوأباءكلهاوالكنيسةوالمجمعديسقورس

لاالأساسهذاوعلىوبدعتهأوطيخامنبراء

والكنيسةوالمجمعيقورسدإعتباريمكن

أنهمبالعكسبلأوطيخابدعةعلىموافقين

مزقتالتيالبدعلجميعيئجبهميثجبونها

المسيحية.الكنيسةجم

عقيدةتخالفأوطجاعدالوحدةعقيدةإن

ايانيأف!ومجمعديسقورسلدىالوحدة

بالإِمتزاجتناديالأسايعةأوطجافعقيدة

الطيعيةالحواصوإنعداموالتلاشيوالإِختلاط

التعليمبينما،وناسوتهالميحلاهوتفي

ال!نسهذهL;لدالمحيحاللاهوتي

فيعجيبصيبإغادايعيمهوولاهوتها

ولاإِختلاطبدونوناسوتهالربلاهوت

منإنفصالوبدونجهةمنتلاثيولاإقزاج

بالإِثنينيهتقولأنكثيراًويسؤوها،ثانيةجهة

فيولاالطبيعةفيلاالعجبدالإفبعد

الرهاويبولاراالقديسقولغرارعلىالاْقنوم

وعيه(الإتحادبعدبايثنيةجداًالقوليقلقني)

الوحدةعقيدةالأرثوذكصيةالكنائ!تثجب

بدعهَوتعلنهااًوطيخالمادئطقاَالمعبة

.البدعبقهيثانثانهامتطرفة

وأ(المونوفيزيتيه)أنالقولوخلاصة

لاالأرثوذكسيهبالكنائىالملمقهالأوطاخيه

تعنيهذهلأنوالواقعالصحةمنلهاأساس

عقيدةبينما،وايلايثيلإخلاطوالامتزاجا

مخالفةالقولهذاتخالفالكنادًلىهذه

المعتدلينبعضعنهاعبراييوهيصريحهْ

إختلاطبدونأى(التياندركيه)الوحدةبلفظة

إنفمالولانلائيولاإحالةولاإِمزاجولا

الأولأضمجمععقدةهيهذ"،الإِتحادبعد

حجةالاسكندريكيرل!والقدي!والثاني

دافعت،الأرثوذك!يةوالكنائىالإرثوذكسية

يومناإلىروجةقوةمنلديهامابكلعنا

هذا.
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م151نيه9الجميمخلقية

2فيايانيثينودوسيوسالإمبراطورتوفىلما A

خلفه،وريتلهيكنولم،054عاميوليو

بوليكاريامنتزوجأنبعدمركيانالقائد

إلىتمبلوكانتال!ابقالإِمبراطورشقيقة

مرقيانالأبراطوروإستجاب،الطبيعتينمذهب

عقدإِلىودعاروماباباليونالبابارنجةإِلى

فيالمجمع!انعقد،نيقيهفيمسكونيمجمع

الحلافلحدةنظراَولكن،154عامسبتمر

إِلىالإجتماعمقريقلأنالامراطوررأي

عليه.بنفهليثرفخلقيدونيه

فيهلأنكبيرةأهميهذاخلقيدونيهمجمعويعد

الواحدةبالطيةالقانلينبينالحلافحدةبدت

إِنثقتالذيالمجمعولأنه،بالطيعتينوالقائلين

أرثوذكسيةفرقيهْإلىالجامعةالبهةبعده

تدخلظهرالمحمعهذاوفي.كاثولكيةوغربية

رومابابالمساندةالبيزنطيالإمبراطور

تازيخفيمرهولأول.الطبيتينوأصحاب

الأمبراطوريةأعضاءيديرالمسكونيةامحامع

رؤساءكانهمسكونيمجمعمنامات

أناتوليوسهؤلاءبعدوجلى.روحانيون

أنطاكياأسقفومكيموسيزنطهأيعقف

وحفر.الطبحعتينأمحابمنوغيرهما

بابانوابلكن،الاِسبهدريةباباديسقورس

وافحاَظهروقدحفورهعلىإِعترضواروما

أحداثولماعرضوا،ديسقورسفدالمجمعإِتجاه

.بثدةقراراتهوِإنتقدوااثانيأف!س!مجمع

نإ:وقالقوةفيديسقورسالباباإِعترض

علىبعدلحكمالثانيأفسسمجمع

ننااٍ،الإِتحادبعدبطبيعتينقاللأنهفلافيانوس

طبيعةعنإِلاالإتحادبعدنتحدثأنندتطعلا

كلامهيجدلمولما،المتجسدللكلمةواحدة

معيورفضرففتالقد1لْال،ابعضقبول

أحيدولنالأباءإعتقادعنأحاميلكننيالاْباء

المسيحالشدأنعلىاْوافق+إِتيقالكماعنه"

طبيقينذوهأنعلىأوافقلالكننيطبيعتينمن

.11التجسدبعدطبيعتينعنالتحدثيمكنلاإِذ

جلةعئرةخصةخلقيدونيهمجمععقد

بيزنطه،بطريركفلافيانوسإِعادةإِلىوإنتهى

البدعتينمنكلأنكركماديقورسوحرم

نأواضحاًبدالكنوالأوطايخهالنطورية

نأابخمعإعترففقدنسطوديةيولاًللمجمع

ظلتاوقدواحدإِقنومفيطبيقينللص!يح

بخصائمهاإِحتفظتمنهماكلاَوإنمتمزتين

.الأخرىعنومتميزةمستقلة

والناسوتباللوغوسيتملبمايقوماللوغوس

متلألةطيعة،بالاسوتيتصلبمايقؤم

.للإهاناتقابلةوالأخرىبالمعجزات

هجمحرنمنتالتيهـالكنالس

نيه"9خلقية

.(الأفباط)وإريتريااطبثةومعهاالامبهدرية

.(الريان)الهندومعهاأنطايها
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،(الأرمن)بلبنانأتلياسومعهاإتثميازين

وعملوالانالىنزلواالأرمنكناضمنجزء

.(بيروتفيفاجة)انتلياسبطريركية

سبعة.ال!ئسهذهمجموع

نيهالخلقيه،الكنالس

تفر3انتيروماوكنيةالبيزنطيةال!ضهي

والإِنجلي!نالبروتشانتبعدفيماعنها

الأرثوذكىالروم:البيزنطيهال!ئى

كي!ة.ا5وعددهم

الإسكندرية-2القسطنطيية-ا

أوردثليم-4يهةنطاأ-3

يعارو-6نناليوا-5

نيامارو-8ريابلغا-7

كياسلوفاتئيهو-01جورجيا-9

قرص-121لندبو-11

فنلندا-41ماسلاغويو-31

نيالباأ-51

مجمعالإسكندريةكنيسةترفضلماذا

خلقيدونيه

هوخلقيدونيهمجمعلنبذالرئي!يالسبب-ا

أو)ليونطوموسهولهالرئييالمستندأن

نحوميلبهاالميفةهذه(ليونريعالة

خاعةاممانععةوضعجثالنسطورية

منبدلاً(طبيعتين)فيجديدةالمسيحبالسيد

للهواحدةاطبيعة1الدينعموديهرلسميفة

.المتجسد+الكلمه

الذينالأباءمنالبهرىالاْغلبةأراءإيئ2-

ليونأراءتوافقتكنلمخلقيدونيهفيإجتمعوا

سوىيريدونيكونوالمإنهمفلايخوسأراءولا

نيقيةفيقررتالتيالإيمانقواعدتثبيت

فرفتقد،ليونالباباصيغةوأنوأفسى

روما.وباباالإمبراطورففطتحتعليهم

بنداَعئرالإثنىالمجمعيستخدملم3-

بلن!مطورفدلكيرلسالتي()حرومات

قورث!أمقفثيؤدوريتاعتبارردبالعكس

كنسطورين.المعروفبنالرهاأسمفوهيبا

حسبأنهيقررونالدارسينبعضنجدايوم4-

بلواحداًيعدلمالميحالد11ليونطومس

+.نفسهعلىمنقم

الشرق9الغرببينالإنشقاق

الحلقيدونيينبينإنثقاقحدثام450ينةفي

Fili-القدسالروحإنبثاقموفوعبسبب

الأِيمانقانونإِلى!+والأبنبإِفافةص!ول!

الكبيرالإنثقاقوهوالقسطنطحنيالنيقاوي

الموفوعلهذاوسنتعرضوالغربالثرقبين

بعد.فيما

تستاتتيولبرالإنشتاقا

الكنائ!ونشأةلوثرمارتنحرمام152

البروتستانتية.
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نينجليكال!انشقاقل!ا

الإنجلي!ن()إِنجلتراكنيةإنتنقاق5381

بينخليطوهمالأسقفيةالكنيةأيفاوتسمى

والكاثولك.البروتانت

المشقلة؟إِنجلتراكيسةداةفيالسببما

هوالكاثولييهةالبهيةمنإِفثقاقهاسبب

وقد،زوجتهتطليقفيالثامنهنريالملكرغبهْ

لهصرحأنبعدمراتتالثامنهنريتزوج

نأمقابلفيبالطلاقكانتربريأساقفةرئيس

هذهوفيرومابهيسةعنإِستقلاليمنحه

لشبومرتينمرةالأساقفةيتزوجالكنيسة

التطليق.اْوالترمل
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الثالثالباب

العتاديةلإختلافاتاهمأ

القبطيةالكنيسةبينالطقسية9

الكالرليكية9الارثودكسية

ئل:العقائديةالحلافاتأهمأولاًمتاتش

القدسالروحإنبثاق-أ

الكنيتينبينالاِتفاقتم)المحطبيعة2-

(8891عام

المطهر3-

القديسينوزوائدالففرانصكوك-4

الرسولبطرسرئاسة5-

رومابالاوعصمةرئاسة6-

دنسبلامريمبالمذراءالجل7-

المؤمنينيخرخلامى8-

المؤمنبنبغيرالزواج-9

بعدعنهاسنتكلمطقسيةخلافاتبجانبهذا

ذلك.

"ه
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القدسالر!ح!إنبناقأ،لأ

Procession of The Holy Spirit

والبهاضالأرثوذكيةالقطةالبهيسة-1

اًيفاًوكذلكالحلقيدويةيخرالأرثوذكسية

الرومأوالبيزنطيةأواليونايخةالكنائس

بالأرثوذكسيةيسمونهاماأوالأرثوذكس

منمنبثقالقدلرالروحأنعقيدتهاالحلقيدونية

.الآب

والروتستانتهالكاثوليكيةالكنائسأما

الآبمنمنبثقالقدسالروحبأنفتعتقد

لابن.وا

الإيمانقانونإلى"/لإبن،،!اإفمافةتاريخ

قانونتلاوةفيالفربفيالكاثولكأفاف

Fili-باللاتبنبةوهيوالاِبن"11عبارةالإِيمان

Filio) & oqueالإِبنتعني&queتعني

نأتقولالكاثويكفعقيدةوالإبن"11أي(+و+

نأويبدو،والابنالأبمنمنبثقالقدسالروح

بأسبانياتوليدومجمعفيأفيفتاللفظةتلك

أضيفتأنهاالكاثوليكويقولم958سنة

الأريولمينالهراطقةفدالإبنلألوهةتأكيداَ

ورففوه(ال!ثرقيونيحفرهلمالمجمعوهذا)

بإِضافةشارلمانالإمبراطورأمر908شةوفي

لاونالباباولكن،الإيمانقانونإيىاللفظةتلك

كانتوإنأنهرومافي081سنةاًعلنالثالث

يجوزفلال!يمانفاقفةغيرالعبارةتلك

دونالنيقاوىالإيمانقانونوحفرإليهإضافتها

واللاتييةاليونانيةباللفتنِنوالإِبن"11إِفافة

بطرسالقديسكني!ةفيففةمنلوحتينعلى

.الآنحتىمحفوظتينتزالانلاحيثرومافي

الذينالفربيينالأباطرةويمائريثارلمانأنإلا

لإِفافةالباباواتعلىيفئيقونظلواخلفوه

ذلكفييفلحواولم،الإِيمانفانونإلىوالإِبن

بينومنالْدثاتوردأخذمنسنةمئتيبعدإِلا

أرسلعندماأ900سنةوالق!مططيةروما

نماَالقسطنطينيةالىالرابعيرجيوسالبابا

وسنة،الافافةتلكيحويالإِيمانلقانون

أدخلالذيايامنبخدكتوسالبابامعا15،

بفغطوالإبن++لفظهالإيمانقانونفيريعمياَ

الثامن.هنريالامبراطورمن

فهيالطويلةالفترةتلكفيالفمةال!نواتأما

بطريركفوتيوسفيهاكانالتيالشوات

منروماباباالأولونيقولاوسالقحطنطيية

البطريرككانفقدمAAIسنةإِلى858سنة

تارةبيزنطةوإبراطورالحرميترائقانوالبابا

يكنولممنصبهإلىيعيدهوتارةفوتيوسيقبل

البوحدهالقدسالروحإِنتاقموفوع

أخرىأمبابهاككانتفقد،للخلاف

رومابينالنزاعمنها،وتبيريةليايعية

بلفارياعلىوالقسطنطيية

عنكتاباًفوتوسوضعالسنواتهذهفي

أفافلكونهالغربفيههاجمالقدسالروح

حظرتاكلانقانونإلى"والابن11لفظةوحده

عليه،تعديلأيإدخالالمسكونيةالمجامع
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القولأنمعتبرا،ذاتهالتعديلثممنوإنتقد

هووالإِبن"الأبمنمنبثقالقدسالروحبان

نأحينفيالأقدسالثالوثفيلجدأينإعلان

كانإنلذلكوالروحالإبنمبدأهووحدهالآب

القولفيجبالإيمانقانونإلىإِضافةمنهناك

.115وحدالآبمنالمنتقالقدسالروح

الكاثوليكيةالكنيسةك!)ر

إِريعالعنيتكلمعندمايوحناإِبحيلإن-أ

هذايعزواتصتاريخفيالقدسالروح

الآبأسالوأنا11الآبإلىتارةالإِرسال

الروح11(41يو)"آخرمعزيافيعطيكم

11بإسميالآ!سيرسلهالذيالقدل!

جاءومتى11الإبنإِلىوتارة(41:62يو)

11الآبعندمناليكمأرسلهالذيالمعزي

2يوه) 6: I).

ماءنهرأرانياثم1الرؤيا!فرفينقرأكذلك

اللهعرشمنخارجاكالبللورعافياالحياه

إِثارةهوالحياهماءفنهر(أ:22رؤ)"والحمل

إِن،يوحناإِنجيلفيوردكما،القدسالروحإلى

بيآمنمن،وليخربالقفليأتأحدعطش

ماءأنهارجوفهمنستجريالكتابقالفكما

بهالمؤمنونكانالذيالروخعنهذاقال،حي

.(37:93-7يو)"يقبلوهأنمزمعهيئ

منيخرجفالروح،الفاديالمسيحهووالحمل

.الفاديالمسيحومن،الآبمنأياللهعرش

منالروحخروجإِلىأيضأَييرالصهذا

.الحلاصتاريخإطارفيوالإِبنالآب

المسيحال!يدأنأيضاًالكاثولكيقول2-

الروحإِفبلوا11لهموقالتلامذهوجوهفينفخ

الروحنفخقددامفما(02:22يو)ا"القدس

مه.منبثقهوإذن،للتلاميذوأعطاه

ما*كلقالالمسيحالسيدأنأيضاَيفولون3-

بثقلهالاَبداموما(ا:ه16يو)ليئ"هوللآب

.هذالهأيفاَبنالاًإِذن،القدسالروح
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الارلرنكسيةالكنيسةأكلط)

هذافيالإنجيلبتعليمنكنفيأناسهلماا-

منأنهالقدسالروحعنفيهذكروتدالصدد

الذيالحق"روح(:26ايوه)ينبثقالآبعند

.،اينبثقالآبعندمن

الإيمانفانونمنوافحالكنبةإِعنقاد2-

بالروحنؤمن"نعمفيهوردالذيالنيقاوي

.الآب+منالمنثقالمحييالربالقدس

القديين،الآباءتعيممنواضحالاْمر3-

مجمعمنالابعالقانونأننقولأنويكفي

!انونإِلىيثئإفافةجوازعدمقرراًفسس

حروم.لهاوضتزيادةوأيالإيمان

وافحأمرالآبمنالقديرالروحإفبثاق4-

فالآب،القدوسللثالوثاللاهوتيالفهممن

،القدسالروحمنهيخرجكماالابنمنهيخرج

وعدور،ولادهنسميهالآبمنالإبنوعدور

مثال،إنبثاقاًنميهالآبمنالقدسالروح

حرارةمنهاتتولدأنهاعنهانقولالنارذلك

.ضوءمنهاوينبثق

الروحذكرالم!يحاليدأنونلاحظ5-

نأمطلقاَيقلولم،عديدةمواضعفيالقدس

الأمرهذاكانولو،فهمنبثقالقدل!الروح

با.الربلفالهالأيمانمنجزءاَ

نأ+كما،الكبيرباسيليوسالقدي!يقول

القدسالروحهكذاالسماءشيدانلقالكلمة

.+ينبثقالآبمنالذياللهمنالمالر

الولادةلهي!القدسالروحان+كماأيضأوتال

وكما،الانبثاقلهليسوالإبنهكذا،مابحالة

هكذاالقدسالروحمنهوليسالإبنأن

نإوكما،الأبنمنهوليسالقدسوحوالر

والروحهكذاوحدهالآبمنمولودالأبن

.وحدهالآبمنينبثقالقدس

نيصصأسقفغريغوريوسالقدي!ويقول

الآبفيموجودهْهيالإنجثالْيةالحاميهْإن

ن*اٍالرسوليأثناشولرالقد!سويقولفقط!ا

وهولهبداءةلاالذيالآبوهوواحدآَالهاًلا

والروحيولدالكلمةنهلأنكلهاالأثاءمبدأ

يبثق.القدس

اثالث:لثنودهالباباقداصةويقول

القدسللروحالإبنإرسالعلىرداً

بميرفارقيوجدأنههىالمجالهذافينقطةأهم

الروحف!نبثاق.والارسالالانبثاقبينجداً

الثالوثطبيعةمنجزءهوالآبمنالقدس

إرسالأماالزمنقبلأزلياًمروهوالقدوس

ولْد)محددبزمنمرقيفهوللروحالإبن

السحدلأن(للقيامةالحمسيناليومفيحدث

.الأزلمنذالقدسالروحيريكللمالم!يح

هذافعفتثبتجميةملاحظةوهناك

الحاصهالآيهتأملفيوذلكالاعتراض

جاءومتى11المسيحاليدقولفيبالإرسال

،الآبعندمنايكمأناصارسلهالذيالمعزي

يثهدفهو!نبثقالآبعندمنالذياظقروح

(62:اهرو)القا

عنالمحيحالسيدكلامأننجدالآيههذهففي
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المتقبلميفةفيالقدسللروحإِرياله

يمكنلاالمستقبلفيالاريعالوهذا(صارسله)

،القدسللروحالأزليالوجودعدميعنيأن

سيرملهالميحاليدكانالذيالقدسفالروح

ذلكتبلموجوداًيكن.ألم.الحمسينيومفي

عندما.ولكن.موجوداطباًكان؟الأزلمنذ

"الذيهْالبالآبالقدسالروحعلاقةعننكلم

ول!،الحافربميةينبئقالآبعندمن

منيق)الميغههذ"لأن،المتقبلبميفة

دائمفهو،الديمومهصفةتعني(الآبعند

منإنبثقأنهكذلكيقلولم،الأبمنالإِنبثالَى

مدحدثمرالاًكان،المافيبميغةالآب

علىالآبمنيبثقهووإلْحا،كلا،وإِدهى

وفي،الأزلمنذكانالآبمننبثاقهفاٍ،الدوام

وعلىالمستقبلوفيالحاضرفيوالآنالقديم

.دوامال

مدأهوالقدسللروحالاِبنإرسالكانولو

لااطالههذهففي،لهسابقوجودولاعدوره

تعليمضدأيفاًهذاويكون،إلهأَيكون

يقولالحليقةبدءفمن.ال!ب

"المياهوجهعلىيرفكاناللهروحإِن

اطلطفيالخطأعمقيظهروهنا،(2:أتك)

.الاِنتاقjالإرصالبين

التي(6:2ايوه)فيالم!حقولفيوخى-

اليهم!أناصارسلهالذي*المعزييخهايقول

منيرسلهلافهوالآبمنمباثرةبعدهايقول

الآيهنفسفيويقول،الآبمننما!ا،عنده

6 r

يبثق.الآبعندمنالذي

الابنارسالكيفيةتوفحآياتعدةوهاك

فييقولفهوبالآبذلكوعلاقةالقدسللروح

فيعطيكمالآبمنأطلب+وأنا(41:61يو)

الحقروحالاْبدإلىمعكميمكثأخرمعزياً

منهطلبعنعبارهالقدسللروحف!رصالهإذن

أيفاًذلكويوضحالآبفيمطيهم،الآبإلى

411يو)في ) 2 6: Iالقدسالروحالمعزكليوأما

كليعلمكمفهوب!مميالآبسيرسلهالذكي

الآيهفيكما،سيرسلهالذيهوالآبإذن.يثئ

ولكنيعططالذكلطهو(41:62يو)ال!ابقة

هذافحتى!الآبإلىمنهبطلبأوالميحب!صم

الإبنطريقعنولكنالآبمنهوالارسال

قولفيتاملعندماالفمذبييوحناوالقديس

(41:26يو)ب!ممي+الآب*صيرسلهالرب

ب!سمييعرسلهكقولالم!حالسيدأنلاحظ

..مصدرهأنالتاننيأي،منيويى

وجهفينفخالإبنبانللقولبالنسبةأما

القدسالروحإتبلواوقالتلاميذه

.(02:22يو)

مطلقاًلهاعلافْلاالأيههذهبانونقولفنرد

عنقلناهمابعضنكررفاولعلنا،بالإثاق

هولإنبثاقUوالإنبثاقالإرصالبينالفرق

الآبمنبخقالقدسوالروح،أزليموفوع

خاصالتلاميذفيالروحنفخينما،الأزلمنذ

كذلك،يومأالاْربعينخلالمحددبزمن
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الإِبنابان1القولأماتلاميذهفيالمسيحالسيد

(1:ه61يو)لي"فهوللآبما+كلقال

للأِبنيكونالقدسالروحيبثقالآبأنفك!

أيضاً.الروحيئقأن

نأيمكنلاالرأيبهذاأنههوذلكعلىالرد

فيبذلكويدخلناالأقايمفيتمايزيوجد

ائلاثةالأقالمإن.حقاً.سابليوسهرطقة

الأزليهمثلالجوهريهالحواصفيكلهاتضترك

وعدم،الحدوديهوعدم،يثئكلعلىوالقدره

منللآبمافكلاللاهوتيهفيولركالتفير

أيفاً.ل!بنفهوالصفاتهذه

الحواصجهةمنتتمايزالأقايمولكن

لشتوهذها،بوهلهفمثلاًالآب،الأتنوميه

بئقلهوكذلك،القدسللروحولال!بن

نأنستطيعولااللوجوسهووالإِبن،الروح

وهكذا،القدسالروحوعنالآبعنهذانقول

الثالوثفيالحياهاًقنومهوالقدسالروح

اطواصهذهنخلطأننستطيعولاالقدوس

وماروروحاًلىابناًأباًالآبصارلىالا،الأقنوميه

هرطقةهيوهذه،حاًوأباإبخاَالابن

الكنيسة.حرقهااييسابيليوس

الحاصهالجوهريهالحواصهناالمقصودإذن

جوهريهصفاتمنللآبمافكل،باللاهوت

.القدسوللروخل!بنهو

المسيحالسيدطبيعةلانيا

8891عامالكني!ينبينالإِتفاقتموقد

الحوارعنحديثناأثناءالاتفاقنصوسنذكر

والكاثوليكيه.كيهالأرثوذال!ئسبين
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الكالرليك!المنمرمفيثالظالمط!ر

بعضلهاالتيالنفوسإليهتذهبم!نهو

الدهرتففرفيمماالميرهواططاياالهفوات

غيرثاكم!نإلىتذهبالنفوسفهذه،ايرلي

أمطلحتالم!نوهذاجهنمويخرالسماء

المطهر.تمتهعلىالكاثوليكيةالكي!ه

نفىفيهتنالالمؤقتالسجنأوالمكانهذافي

فيمنهابالحللاالطفيفةخطاياهامغفرةالار

إحتمالطريقعنمنهابالحلبلالتوبةسر

كْلاماًتطهرتماإذاحتىقتهالموًالعذاباتبعض

منعيهاتقىماوأوفتخطيةلثائهكلمن

المميهخطاياهاعلىمرتبةزمنيهقصاعات

مقر،السماءفورهامنأدخلت،المففوره

والقديسين.الملائكةمنالطوباويين

ال!هداءمميرعنالرؤياسفرييهلموعدما

نأ*بعدالأبديهْالجاةدخلواإنهمعنهميقول

الحمل!بدموبيفوهاحللهمغلوا

كيانهمتطهيرهوهنافالماتصود،(7:41رؤ)

الله.حياةفيالإثتراكلَبل

الدينونةفيل!،فرد!عذابهوفالمطهر

فرديعذابهونماإ،الاسلجمعاييالعامة

الأثخاص،لغالنةوهوشخصلكل

:أقامثلالةإلىالاسيقمونفالكاثوليك

يندروهؤلاءأبداَحابلهليىيارنوع-ا

.الحمواتملكوتلهموهؤلاءوجودهم

هالكينهالكبنوهؤلاءالأثرارمننوع2-

جهنم.لهموهؤلاء
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وأثقيلةخطايالهمالذينوهممتوسطنوع3-

لكنهمالأرضفيقماصعن!ايالوالمخفيفة

المطهر.فيقصاصعنهاسينالون

خطاياهامنا،نضفيهيتطهرمكانفالمطهر

عنالإلهيالعدليوفوالكيأوالطممة

يقدموهاولكنالدنيافييقدموهالمقصاعات

كن!يهعقوباتهؤلاءعلىوأيفاً،الآخرهفي

يأخذونهافهملذلكالأرضعلىياخذوهالم

خطاياهامنتتطهرالنفوسوهذه،السماءفي

الماويالوطنتدخلأنت!شيملكيبالنار

رج!.اونجىلايدخلهالذي

النظرياللاهوتكتابهفيالجميلالياسويقول

عذابتكابدالمطهرفيالمعقلهالنفوس"إِن

هذاولكن،الأعظمالحيربفقدانهاالححران

الفوزترجولأنهاالياسفيي!قطهالاالعذاب

.السماوية!بال!عادةمايوماً
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إليماتستنرالتيال!قابيةالبراهي!

ليكيةالكالرلكنيسةا

I-امن321(:21)تفيالميحاليديقول

قالمنوأما،لهيغفرالبشرإِبنعلىكلمةقال

هذافيلا،لهيغفرفلا،القدسالروحعلى

.+الآتيفيولاالدهر

+إِذاالمطهركتابهفيبرسوملويسالأبيقول

الدهرنيتففراييالحطاياهذ،هيماسألت

اًيالثقيلهغيرالحطاياإنها:أجبتك؟الآتي

دونتمنعالتيكالحطايا،العرضهالحطايا

وكخطاياكاملةإرادةدونأوكاملةمعرفة

كانلماالثقيلهالحطايالأنذلكإِلىوماالمهو

غيرفهياذنأبديةهيوجهنم،جهنمعقابها

الآتي.الدهرفيللمغفرةقاكلة

تلكيهتغفرالذيالمكانعنيالتإِذاوأما

إيخه:أجتكالآتيالدهرفيالثقيلةغيرالحطايا

لامكانالسماءلأن،الصماءبالطبعليس

جهنمهو2ا)رؤنجسئنيدخله

الحائفون)الثقيلهالحطايالأمحابأعدتايي

والحرهوالزناهوالقيهوالرجسونوالكفره

A:أرؤ(الأوثانوعبدة 2)I.م!نفهواذن

تعارفناماوهوجهنمويخرالسماءغيرثالث

.بالمطهر"تسميتهعلى

+بادرالإنجيليمتىيقول:انئيطنا!

لئلاالطريقفيمعهدتماخصمكإِرضاءإلى
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والقافي،القاضيإلىاطصميملمك

لك+أتولاطق.الجنفيفتلقى،لثرطي

الأخير"الفلستوفيحتىمنهتخرجلنإِنك

.(26،2:هه)ت

والحصم،الدلاالحياةهذههيالطريقإِن

تطالبالتيالإلهيةالعدالةهوترفيتهالواجب

هذهفييكنلمنإٍ،منقوصغيركاملاًبحقها

الدياناللهفهوالقافيأما،الآخرهففي،الحياة

الملائكة،هوللحكمابفذوالئرطي،العادل

طفيفاً،الدينكاناذاهذا،المطهرهووالسجن

جرمقل-أوالدينكانإذاوأما

الئيطانهوفالثرطي،-جسيماًالحطيئة

جهنم.هووالدجن

كليوعب!3تجثولكي!:انثطنا!

وتحتالأرضوعلىالسمواتفيمماربهة

.(2:51فيبي'"الأرض

بإ3ِالماءفييجثونالذينبأنالوافحمن

منأنكما،والقدي!ونالملائكةهميسوع

الأرضعلىبإِسمهيجثونالذينبانالوافح

ومخلماً.رباًالمسبحبي!وعآمنوامنكلهم

جميعاً.المسيحيونأي

؟رضالاًتحتبإِسمهيجثونالذ!نهممنلكن

كلا؟جهنمفيالذينالهالكونهمهلترى

كبرياؤهمعليهمتابىالذينهؤلاءلأنبالطبع

بالحرىيسجدونلا.وجلعزللهيسجدواأن

منمفرفلال!إذن،اإذماناالالهيموعباسم
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تحتركبهميسوعلأسمتجثوالذينبانالإعتقاد

ذلكوفيحينإلىالمعتقلهالنفوسهمالأرض

اللهأعدهوالذي،الأرضباطنفيالواقعالمكان

العالمإلىعالمنامنينتقلونالذينيطهير

الواثببعضمننفوسهمتخلوولاالآخر

السماءدخولمنمؤقتاَتحرمهاالتيوالعيوب

التليممنلنافلابد،أبياأميثاهىوالنتيجة

المطهر.بوجود

بولىالقديسيقولت،طنأض

فضةأوذباًا،ماسهذاعلىيبنيأحدكانإن

تبناً،أوحئي!ثاًأوخثباَأوثمهحجارةاًو

الربيوملاْن.بيناًسيكونواحدكلعملفان

عملالارويمتحن،بالناريعلنإذ.سيظهره

علىبخاهالذيعملهبقىفمن،هوماواحدكل

عملهاحترقومن.أجرهفيال،الأساس

أيضآَ(وأجرتهبلفحبالعمللاافيخر

يمرمنيخلصكماولكن،يعجلصهوأنهإِلا

.(51-3:21وكا)*ربان

وبالنارالربيومالمقمودمالنروالأن

ناايومذلكبهايعلنوأنلابدالتي،المطهره

يومجدالدونهو،باثرةالرببيومالمقمود

قداليومذلكإنإِلا،العامهالدينونة

ماثرغيرمنرى-بطريقتفمن-كما

فوراًالموتتتبعأيفاًالتيالحاصةالدينونة

دونوهومباثرةبالنارهناالمقصودكذلك

العامه،الدينونةيومتتقدمالتيالنار،جدال
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الأثرار،لمعانبةاعدتالتيالنارنلكلا،ولكن

والتيالأنجيليطيعونولااللهيعرفونلاوالذين

الألمرسولعنهاوييهلم،أبدياًتحرتهمسوف

لتطهيرأعدتالتيتلكبل(:18تس2)في

في،ونقائصعيوبمنيثوبهمممامختاريه

والتيالعامهالدينونهيومأيعينهاليومذلك

السابقهالآياتفيذكرناها

الرسوللتعليمفطبقاً،إ!ن(1ا-3:25كو1)

لاسيعلنالعامةالديونةيومف!ن،الصادقهذا

جهة،منشأكلالتيالناروإنبالارمحاله

جهةمنستطهر،أبدياًجهنمفياللهأعداء

اليومذلكفي،وأعمالهمالمؤمنيناًخرى

وعيبنقصكلالعطيم-مناطئر-يومعينه

السماءلدخولأهلاَليكونواوذلكيثوبهم

الأبدية.ةبالعادوايمتع

عتية!أ؟حدثتالتيالكالرليكيهالمجامح

المط!ر

.ام512المسكونيلاترانمجمع-1

.م2741المكونييونمجمع2-

.ام134المكونيفلورنسامجمع3-

في(51-545163)تريدنتمجمع-4

جلساتهآخروهيوالصثرينالحام!ةالجلسة

الكنيةكانت"لمايقولالمطهربخصوص

تد،القدسالروحيرثدهاالتيال!ثوليكية

هذافيوحديثاً،المقدعةمجامعهافيعلمت

النفوسوبان،مطهراًثمهْبانالمكونيالمجمع
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سيماولاالمؤمنينبملواتتساعدقدالمعتقله

المقدسالمجمعهذاف!ن،الكظريهالمذبحبذبيحة

بأنكلهالأهتماميهتموابانالأساقفهْيوعي

المطهر،عنالمادقالتعليمبهذاالمؤمنونيؤمن

ومنالقديسينالأباءمنتملماهالذيايعليم

ويبثربيعلموأن،ثابتاِامماناًالمقدسةالمجامع

+مكانكسمىبانقررالذيوأمام!نكلفي

علىبناءوذلك+المطهر"ب!سم"النفوستطهير

القديسينباءالاًوملطةذاكإذالثائعالتقليد

لهخطابفيالرابعانيوثن!يوسالابافهو

بتاريخ(رومابجوارمدينة)توسكولولأسقف

.IVatمارس%
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ال!اني:الفاتيكانيالمجمح5-

،التقوىبعمق،يتقبلالمقدسالمجمعهذا+إن

الثركةبهذهاظاصالمبجلأجدادنااكلان

وصلواالذينإخوتناوبينينناالقائمهالحيويه

يزالونلاالذينأو،السماويابخدإلى

موتهم.بعديتطهرون
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المطمرنيا+رلوؤكسيةالكنيسةاكل!لم

الأبرارأماكنعنتكلمالمفدسال!ب-ا

ولمالمطهرإِسمإطلاقاًيذكرلملكنهوالأثرار

فيلاالمطهريهالعذاباتهذهعنإباءاتأينجد

.الأنبياءتعايمولاالرسلتعاليم

الثالثيثنودهالبابااسةjيقول-2

كانفلووالفداءالكظرةعقحدةضدالمطهرإن11

يوفيأوخطاياهعنيكفر(نيحطعالإِنان

نأفرورةهناككانتما،الألهيالعدلمطالب

ويتجدالعبدشكلويأخذذاتهيخليالإبن

.ومموتويتالمويملب

وما؟الفداءلزوموما؟إذنايجسدلزومما

؟.فيهالحكمة

عاجزالأنانأنوالفداءالكظرهعقيدةأصاس

العدلمطالبإيفاءعنالعجزكل

نالومهما،عوقيومهما،فعل.مهما.الإلهي

بكفمارةاطاصةال!بيه.والأياتعذابمن

فها.جداًكثيرةالميح

الميح:يسوعالآبعندشفيعفلنااًخطا،+إيئ

بل،فقطلحطايانالي!لخطاياناكفارةوهوالبار

.(،2:12يوا)"العالمكللخطايا

أحباهوانهبل،اللهأحبنانحنإتا!ليس

،برهلإظهار،بدمهبالإِيمانكفارةإبنهوارسل

السالفه"الخطاياعنالصفحاجلمن

.(،3:4225)رؤ

كغغ"كلناقائلاًالنبيأثعاءتنباوهكذا

وفعوالربطريقهإلىواحدكلملنا،فللنا

.(53:6أثى)جميفا+إِثمعليه

كافيه؟غيرأمكافيهالمسيحكفارهْهل

الحاجةفماإذن،الحطايالجميعكافيهكانتإِن

كلهوفاطلكافيةغيركانتوإن،المطهرإلى

اِّمماتا.

اللهعدلفهل،كامهالميحكفارةكانتإيئ

مرهْ،المليبعلى،مرتينكفارةيدفعأنيقبل

فيالميحأنمعنىوما،ثانيةالمطهروفي

حديثهفيوقال"أكمل*لْدقالكفارتهكمال

قدلأعملأعطيتنيالذي+العملالآبمع

.(71:4)يوبهملته*

الميح؟بدمالمجانيالحلاصمعنىماثم

يدفعوالأنانمجانيًخلاصاًيكونكيف

المطهر؟فيعذاباً

كمالعنتكل!الميحجهةمنكانإِن

عجزهعننتكلمالأنانجهةمنأماكفارته

نفه،خلاصعنايام

،مغفرةتحدثلادمصفكبدونأننعلمفنحن

،محدودةكيرالكضرةتكونانلابدإذن

يوجدأنالعاجزالإنسانيصطعفكيف

.خطاياهلمففرةلنف!هطريقهْ

عنعاجزالإِنسانلأنالانسانخلصفالميح

نفه.تخليص

كانف!ن،التوبهفاعلعةفدأيفاًالمطهرعقيدة

المطهرفيالعذابمعنىفما،بايوبهْيغفرالله

فتمحى،وأرجعوا+فتوبوا:يقولوال!ب

(3:91أع)"خطاياكم
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11خطاياككحابةو،ذنوبككغيممحوتقد11

err:44)أش

والعقوبةالمغفرةعنتتكلمآياتعدهْوهاك

غيرلنفسهالعالممصالحاَالميحفيكانالله+إِن

(91:هكو2)"اخطاياهملهمحاب

بدمه"خطايانامنغلناولْدأحبناا"الذي

أ:5()رؤ

للعقوبةالداعي.فما.خطاياناذم!.قددامفما

المطهرفي

"اخطاياهموسرتآثامهمغفرتللذينا"طوبى

V(:4)رؤ

تاتيلكيخطاياكملتمحىوإرجعوا!فتوبوا

(3:91أع)*الربوجهمنالفرجأوقات

07

بعد+فيماوتعدياتهمخطاياهمأذكرولن11

(IV:01عب)

خطاياناعنيقولأرياسفروفي

11أذ!هاأعودولاأنساها

المغربمنالمشرقكبعد11(21:?.3مز)وفي

.معامينا!عناأبعلى

بعدللحياةعورةألموأيعطيالمطهرموضوع+

إن!انفلكلكاملالناسمِنمنلأنه،الموت

عقوباتأخذإِنسانكلوليس،هفواتبالطبع

المطهر.كلهمالناسيدخلفهل،الأرضعلى

يوحناعنهقالالذيفهومطهراَنريدكناإن

.11خطيةكلمنيطهرناالمسيحيوع!ودم
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الآيذعلىالارلودكسيةالكتيسةاد

لإثبذالكالرليكعليطيعتمهالتي

المطمر

يجدفالذيعنالمقدسالكتابيقولا-

العالمهذافيلهيغفرلا11إِنهالقدسالروحعلى

.(21:32ت)ااالآتيالدهرفيولا

وجودهذامنالكاثويكالأخوهيتتج

المغفرةهذهإنويقولونالآتيالدهرفيمغفرة

إفارةالقرلهذافىيقولونحيثالمطهرفيتغ

وهو،الآخرالدهرفييغفرماالحطايامنأنإلى

نأوذلك،المطهروجودعلىقاطعبرهان

نىaألايدخلحيثالسماءفيتففرلاالحطية

(خلاصيرجىلاحيثجهنمفيولادن!

والججمال!ماءبينآخرم!نمناذنفلابد

لاالتيالعرضيهالحطايامنالإنسانفييطهر

ماالماءعاحبهايدخلولاجهنمتستوجب

منها.يتطهرلم

ايالث:شنودهالباباقداسةيقول

قالالربأننلاحظ:الرد

كلمة،المطهرفييقلولم(الآتيالدهرفي)

....مكانول!زمانعلىتدلالدهر

ال!يدقولمنفتتفحالدهرهذافيالمففرهْأما

يكونالأرضعلىتربطونهمااكل1الرب

الأرضعلىتحلونهماوكلال!ماءفيمربوطاَ

(818:1)متالحماء*فيمحلولايكون

ومن،لهغفرتخطاياهغفرتم!منوقوله

وفي(523:2يو)+أمسكتخطاياهأمسكتم
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لكم!يغفر"إغفرواالخميةالعلا!ات

.:37(6الو

الآتي:الدهرفيالمغفرهمعنىماولكن

كلمةيذكرلمفالسيد،إطلاقاًالمطهريعنيلا

الأباءمنأحديوجدولم،كلامهفيالمطهر

فيمغفرةاًنهاعلىالاَيههذهفر،الأول

قدالكاثوليهيهالمطهرعقيدةتكنفلم،المطهر

تفسرالأتيالدهرفيالمففرةمْماوإبعدظهرت

-:أمرينعلى

لوالفرعةلهتتحلمإن!انحالةأولهما1-

ولمغربةفيكانك!نسانالأرضعلىمغفرة

ولكنهحلاًفهوينالعليهيعترفكاهناًيجد

الآتي.الدهرفيالمغفرةينالهذا.تالًباًكان

الكهنوتمنخرمإنانالثانيالنوع2-

الدهرفيالمغفرةينالهذامحروماًومات،ظلماً

الاَتي.

علىالعظةفيالمسيحالديقولأخرىآية

دم!ما،خصمكمراضاةفيسريعاًاكن1الجبل

إلىالحمميسلمكللا،الطريقفيمعه

فتلقى،الشرطيإِلىالقافيويسلمكالقاضي

هناكمنتخرجلالكألمحولالحق،السجنفي

.(26،2ه:هت)الأخير"الفل!توفيخى

المطهر.هوالسجنإنال!ثوليكالإخوهيقول

وقضاؤهالعادلالدياناللههوالقاضي:الرد

يكونويخئذ،الرهيبالديونهيومفييكون

لاالتيجهنمفيالإلقاءهوال!جنفيالإلقاء
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هوالحمميكونوهنا.إطلاقاًمنهاخروج

علىويستحيلاللهوصاياهوأوالالهةالعدالة

فيقفىمهماالإلهيالعدللوفىأنالانان

الإبنتجدوبسيهااممانيهقاعدةوهذهالجن

عننابولذلكعنهايوفيلكي،الكلمه

العدلووفاءالحطيةثمندفعفيالثرية

الألهي.

علىللعظهتف!يرهفيأغطينوسالقديى

نأويجب،فميركهوخممكإنقال،الجبل

نإقالواالأباء.وكل.سريعاَفمركترفي

هووالحرطيجهنمهووالسجناللههوالقاضي

الفلستوفيحتىوعبارةبالهاويهالموكلالملاك

يوفعالاستحالهعلىيدلتعبيرهىا،خير

.+توفي!ولنجوارهاإِلى

+لكيوهيالكاثوليكعليهايعتمدأخرىآيه

ومنالسماءفيمماركبةكليسوعبهاسمتجثو

.(51ت2فى)+الأرضتحتومن،رضالاًعلى

قائلاًالآيههذهالفمذهبييوخاالقديسيفسر

الملائكةتعني:السماء"فيمماربهةكل!إِن

والقديين.

المؤمنبنالأحياءتعني؟"الأرضعلى!ومن

.الأرضعلىالذين

وهمالثياطينأي:الأرفر+تحتومن

مألثاءواالمسيحللسيديخضعون

اثطين*إنيقوليعقوب.والقديس.أبوا

.(2:91يع)ويقعرون"يؤمنون

72

للربوتديسين-يسجدونفالأبرار-ملائكة

حب.في

فيللربيجدونويثياطين-ثرار-ئراًلأوا

رعب.

من+*عبارةإنيقولونالمفرينغابيةأنكما

تحتومن،الأرضعلىومن،الماءفي

كلها.للخليقةرمزهيtإِ،الاْرض

بنار+كما.!يخلص.الآيهعنأما

.(3:هااكو)

أئاءذكرتالآيههذهأنباابقداسةفيقول

مجالفيولىوالحداماطدمةعنالحديث

فيإنتقلثموالعقابالدينونةعنالحديث

.+اللهبناء*ألمبالباءالحدمةتثبيه

العملعنيتكلمأنهالآيهفينلاحظكما

خدمةعنيتكلمأنهكماالأثخاصعنوليس

.الاسعامةعنولشالحدام

العمل،ويهمهالحدمةتهمهالرسولبولس

واحدكلعملفيقوليتحدثهذاوعن

هذا.العملهذاشبيناليوم،نظاهراًسيمر

عملالاروصتمتحنبخاريشعلنسوفالعمل

واحد.كل

.يحترقالعملأنأمالعمليبقىهل

فالذي،للأشخاصوليس،للعملهاالنارإذن

الشخص.وليسالعملهوالنارفييجوز

الأختباراتأوالتجاربتكونركلاهناوالنار

.الفيقاتأوالحروبأوالروجه

يخلصيقللملأنه.مطهرنارليتهناوالنار
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وتدبلبناركمانمال!إالنارفيأونارفي

وليستمجازيهبطريقةناركلمةإِستخدت

العملولأختبارلممتحانهيفالنار،حرفيه

الثخص.لتعذيبولي!

الكنيةأنهوإليهالاِثارةيجدرومما

بالمطهر.أيضاًتؤمنلاالبروتستانيه

73
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الغفرانرابعأمك!ك

الأوراقوهذهكالسلعوتضتريتباعأوراقهى

الحطاياعنلي!والغفرانالمفحتتفمن

إِنتثرتوقداْيفاًوالمقبليهبلفقطالمافيه

Wit-وتينرجمنبالقربالغفرانصكوك

ال!ببهووانتئارهاظهورها!3!ولس!أولعل

اللوثرية.واثورهالروتتانيهالحركةفي

الغنرانصكو&ط!ررتاريخ

حينما،عضرالثاكالقرنأواخرفيبدأت

القرنمنالأولىالنهأنبونفاسالاباأعلن

قدكانتإِنل!إنه،اليوبيلشهْهيعثرالرابع

قالًمةمازالتالمقدسةرومافانأوريئليمفاعت

إلىبالحجيقوممنوأنوالقديسينالرسلبقبرر

لمدةيومكلمرهوبولسبطرسالقديينقبرى

عضرخمسةمدةأورومااًبناءمنيوماَثلاثبن

يحصل،نائيهأماكنمنالقادمينللغرباءيوماَ

مافها،لحطاياهالكطملالغفرانعلى

تدفقإلىأدىمماومستقبلهاوحافرها

الذهبتكدسكماالطرقاتوتكدسالجماهير

الرسوليين.تبريعلىوالففة

قتsالماللجمعجداًناجحةتجربةكانتوتد

الباباسارمنوالهوعلى،بونفاسالباباتصورات

جعلالذي(0135)ينةالسادسإكل!فدس

ينةوفيفقطسنةخمسينكلاليوبيلسنة

كلالوبيلالسادسأربانالباباجعلا938

الباباجعلا475منةبعدهومنعاماًثلاثبن

74

وعثرينخمةكلاليوبيلالثانيبولس

طما.

ليو(االبابالدىيكنلما513شةفي

القديسكنيةبناءلإِعادةكافيةأرمدةالعالثر

فجددالثانيبولسالبابابدأهاالذيبطرس

أماكنعنالبحثوبدأالمكوكبيععملية

.الصكوكمهاتاعأنيمكن

Albrechtالبرختوجدالوقتنفىفي

مواتيةالفرعةوهبرستادمجدبرجمطران

وهيMainzمانزمنطقةلمطرانيةليفيف

والبرختليوالابافوجدجداًعيةمنطقة

كيهما،علىبالفائدةيعودإتفاقلمملالفرمه

لسراءمواعظهفييدعوالبرختأنفإتفقا

بطرسالقدي!كنيةلبناءالنفرانصكوك

الدخلبنصفيحتفظبأنلهي!محأنعلى

مطرانيته.يلزمماليدفع

مهمةابرختأوكلام715سنةينايرفي

دومنيكانيراهبالىالغفرانلصكوكالدعايه

.تيتزليوهانزي!مى

مجدبرجمنطقةفيالرحلهTe)ءىليزلبدأ

حيثالنفرانلصكوكعظيماًعرفاًمقدماَ

نحوالثعبوعواطفعرثيثيركان

ترنأنبمجردإنه11لهممؤكداًالراحلبنأقربائهم

منالروحتقفزالمندوقفيالنقديهالعمله

المطهر+

صكوكفيالمدحكثرةمنالكثيروناثماز

لكنالماليالربحمنتدرأعلىلتحقيقالففران
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لياتواأسرعواالئ!بمنالبطاءعامة

يوفرالذيالمكعلىليحملواباموالهم

صنين.عدةالمنتقلينلاْقربائهمالعذاب

الارلوذكسيةالكنيسةرأك!

اليالميحكفارةفدالغفرانصكوك-ا

لاوبدونهاخلاصنالأجلالمليبعلىقدمها

الخطايا.غفرانعلىالحصوليمكن

75

التوبةطريقفيتقفالغفرانصكوكإِن2-

الصادقة.الداخلية

الشرلطريقابابتفتحالغفرانمكوكإن3-

يضاءونمايرتكبواأنللأيخاءفرمةوتعطي

مكوكيشتروااًنبامكانهمدامماالحطايامن

الالفة.خطاياهمعنتصفحيهرةغفران
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من،عصمتهر،مابابارلاسة:خامسأ

ا!طا

روماباباأنال!ثوليهيهالكنيسةترى-

لهالرسولبطرسالقديسخيفةب!عباره

تعطيهكماكلهالعالمفيالكنيسهعلىالرئاسه

منمقتطفاتبعضوإليكالحطامنالعممه

بتاريخالاْولالفاتيكانيالمجمعدستور

81/7/0187

تتمتعالرومانيهالبهةأنونعلن.نعلم...+

الربمنوتجدبيرالكناضسائرإِلىبالنسبة

الحاعههذهالولايهسلطةوأنعاديهبسلطة

ومبائرةحقاَأسقفيةسلطةهيالرومانيبالحبر

كانواطضأودرجةأيمنالرعاهفجميع

ملزمونومخمعينحدهعلىكل،والمؤمنبن

بدرجاتهم()للرؤساءالحفوعبواجب

انحتصهالمسائلفيلا،الحقيقيةوبالطاعة

المتعلقهالمسائلفيبلفقطوالأخلاقبالايمان

.باسرهالعالمفيالمنتثرهالكنيسةوإدارةبخظام

سلطةدونقطتحوللاهذهالأعظمالحبر+دلطة

يقومبهااييوابالئرةالمالوفهالأسا!فةولاية

الروحجعلهموفد،حقيقينكرعاهالأساقفه

كل،والسياسهبالرعايهللرسلخلفاءالقدس

.11إليهالمعهودالقطيععلى

الله:بهاأوحىكعقيدةونعلننعلم

،منبرهأعلىمنيتكلمحين،الرومانيالحبرإن

لجميعومعلمكراعبوظبمهيقومحينأممط

الرسويهسلطهبحكممحدداً،المسيحين

6V

وأالايمانيثأنفي،ماتعليماًأن.العليا

بأيرها،الكنيةبهتسلمأنيجب،الأخلاق

فيبهالموعودالإلهيالعونبفضليمتع

أراداييالعصمهبتلكبطرسالقديسثخص

فيتعليماًتحددحين،لكنيشهتوفرأنفادينا

.الأخلاقأوالايمان

الرسرلبط!!ىسالسارلاسة

الكنيسةعليمايعتمةالتيالنقاط

الرليكية.الك

نأبطرسإعترفلما(61:61ت)في-ا

أنتبطرلر+سمعانأجاب11اللهابنهوالمسيح

وتال!سوع.فاجاب..اطياللهابنالمحهو

لمودماًلحماًإِنيونابنسمعانيالكطوبىله
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وأنا،الصمواتفيالذىأبيلكنلكيعلن

المخرةهذهوعلىبطرسأنتأيفأَلكأتول

عليها.تقوىلنالججموأبوابكييأبني

مافكلالسماءملكوتمفاتيحوأعطيك

المواتفيمربوطاًيكونالأرضعلىتربطه

فيمحلولاَيكونالأرضعلىتحلهماوكل

.السماء+

السيدتقابللما(،117:ه2ايو)في2-

اليدلهقالالقامهبعدبطرسمعالمسيح

خرافي،إعلهقالثممراتثلاتةأتجيالمسيح

يكونخرافيإعغنميإحلهقالدامفما

ايلايذ.ببنالرئ!هوبطرس

متعددهمنايباتفيأولاًبطرسيذكر-'

عئر.الإثنىليلاميذالمسيحإِختيارفيحتى

"رلودكسيةاالكنيسةرأي

أمراًكانللكنيهالعامهالرئاسهمبدأهل:أولاً

لا؟أممقرراً

إبنيأمتقدمتحين(02:02ت)في-ا

يجلسأنولديهاعنطالبهانحلصإلىزبدي

أبعد،شمالهعنوالآخريمنهعناحدهما

الرناسهحبتلاميذهبالْيوعنعنهامخلصنا

يسودنهمالأمرؤعاءأنتعلمون"أتمفائلاَ

هكذايكونفلاعلحهميتلطونوالعظماء

لكمفيكنعظيماًيكونأنأرادمنبلفيكم

.11عبداًفليكنأولاًيكونأنأرادومنخادماً

المعنى.نف!يكرر(اه)مرفي

77

أرادمن(ليلامذالهمفقال:35(9مر)في

الكل.آخرفليكنأولاًيكونأن

يقولالمميحالسيد(اA:81)تفيأيضاً

أقول+الحقوحدهلبطرسوليسكلهمللرسل

يكونالأرضعلىتربطونهماكللكم

الأرضعلىتحلونهماوكلال!ماءفيمربوطاً

.الماء"فيمحلولاًيكون

لكن،العامهالرئاسهرفضالمسيحاليداذن

عن(Isاًع)ففيالرسللمجمعكانتالرئايه

."ونحنالقدسالروح*تالالأمقبول

+ولمايقولالسامرهاكلانعن(8:41اًع)في

تدالسامرهأنأوريئليمفيالذينالرسلسمع

ويوحنا،بطرلرإليمأرسلوا"الإيمانقبت

القرار.أصحابهمالرسلأنهنافنجد

بطرسأنت11لبطرسالميمالسيدقالوعندما

وأبوابكنيستيأبنيالصخرههذهوعلى

ف!ن(618:1)متعليها"تقويلنالججم

أيماساًبطرسجعلالميحالسيدأنيعنيلاهذا

بولىالرسولكلماتمنيتفحنهلاًللكني!ة

يخرآخرأساسهناكيسأنه(3:11كوا)في

على"+تعنيالصخرههذهعلىوعارةالمس!يح

السيدينى+الاعترافهذااعلى1أوالإيمانهذا

سمىفقدحالأمميوعلى،بهستهالميح

:2أف)بالأيعاسجميعاًالر!ل T)،

(.2:4I?)رؤ

الأول(01:2)تفيأولاًبطرسذكرأما

التاريخيهالناحيهمنفهذاوأندراوسسمعان
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بالرئاسة.لهعلافةولا

لأن:أولاًبطرسإسميذكركانوعدما

فكانواثيخلهموكانسناًأكبرهمكانبطرس

أكبرلأنهلكنكرئيسليسيتكلمتركوه

سناً.منهم

هوبطرسيكنلمالأحيانبعفىفيأنهكما

المعطاهبالنعمةعلم!فاذا(2:9غلا)فيالأول

المعتبرونويوحنا(بطرس)وصفايعقوبلي

.*أعمدةأنهم

الرسولبولىنرى(1-5اا:2غلا)في+

ووبخهمواجهةالرسولبطرسثريكهقاوم

إِلىبطرسأتىلما+ولكنيقولحيثوعنفه

لأنه،ملوماًكانلاْنهمواجهةقاومتهأنطايها

معياكلكانيعقوبعندمنقومأتىقبلما

نف!هويفرزيؤخركانأتوالماولكنالأم

باقيمعهوراءىالحتانمنهمالذينمنخائفاً

إِلىإِنقادأيفاًبرناباإنحتىأيفاًاليهود

يسلكونلاأنهمرأيتلمالكن،ريائهم

قداملبطرستلتالإِنجيلحقحسبب!سقامة

لاأبًتعيشيهوديوأنتكنتإنابخميع

0011يتهودوااًنالاْمتلزمفلماذايهودياً

ويعنفيوبخأنالرصوللول!يجوزهل

رثب!كانإذامواجههويقاومهالرسولبطرس

ال!لطان؟كلوحدهلهوالمعطيالرصل

رسايهفيإمْماالرئاسهيدعلمنف!هبطرس+

رفيقكمالثيخ!أنا(ا:هبطا)الاْولى

.+وئريككم

VA

منيعلملكييوخاعدتوسطبطرسأنكما

يسلمه.الذيمنالمسيحاليد

عنلبطرسالم!يحاليدحديثأنكما+

لىاجاباتمراتثلاثكررهوالذيالرعايه

سلمتدالمبحالشدأنتعنيلاائلالهبطرس

بإن!رتذكيرفيبل،بطرسإلىالرعايهثئون

مراتثلاثتكررالذيالمسيحللسيدبطرس

.(:ها-217)يوا

لبطرلريقولالميحاليدأنأي

نأخطرفيبهتالتيالرعايهإلىأرجعتكأنا11

تدامأنكرنيمنذلكقيتلتلأنيمنكت!2

أماالعمواتفيالذىأبيتدامأناأنكرهاتس

فقطولي!للأساقفهالربمنحهافقدالرعايه

يكونأنلبعضأعطى(4:11أف)فيللرسل

والبعضمبحرينوالبعضاًنبياءوالبعضرسلاً

ومعلمين.رعاه

أطلبيقولالأولىرمالتفينفسهوبطرس

الله.رعيةإرعواالثيوخإلى

!كنلمرومعهفيالكيسهتاسشإن:ثانياً

إلىإستمعوامؤفبنيدعلىبلبطرس!دعلى

الرسولأنالعروقومن،وبول!بطرس

حواليفيروميهإلىالرسالهكتبعندمابولى

توجهقدبطرسالرسوليكنلمم57شة

الرسولكتبعندماالأمروكذلك،بعدإليها

لمم(:6264ية)منالأسررسائلبولس

روما.فيبطرسالرسوليكن

ورسول،لمالاًمنروماانالمعرولىمنأنهكما
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ولذلكبطرسولي!الرسولبولسهوالأم

أنهعنيتكلمغلاطيهأهلإِلىرسالهفىبولس

لليهودبطرساٍنكما.بالألمانحتص

:7(2غلا)

*للختانبطرسكماالغرلهرسولا"لأني

بولسالمس!يحاليديقول(22:12أع)وفي

.بيدا+للاْلميأرسلكفإني11

!اهكذابولىعنيقول(23:11أع)وفي

روميه".فيتظأنينبفي

الذيفمارويهبضرالذيهوبطرسكانفإِن

روميهإلىبولسيرسلالربيجعل

وإلاللرسلميراثهناكيكنلمآخريثئي

هلبطرسإستثهادبعدوهوإلئكالفيسنقع

يوحناأمروماأسقفالكنيةرئاسةفييرثه

الكنيسه.عمودالرسول

نأتقولمريحهواحدهآيهتوجدلاأنهكما

كني!ةرئيسوأنهللكنيهرئيسبطرس

ا.مرو

المقدسالكتابفإِنالابالعممةبالنسبةأما

زاغواالكلبلواحدولابارآَلشأنهيعلمنا

ولالي!علاحاَيعملمن.ليس.وفسدوا

أنهقلنا+إِنالريعوليوحنايقولكما.واحد

فينا،الحقوليسأنفسنانضلخطيةلاليس

حتىوعادلأمينفهوبخطاياناإعترفناوان

قلناإن،إثمكلمنويطهرناخطايانالنايففر

فينا*ليستوكلمتهباASًنجعلهنخطئلمأننا
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دنسبلاالحبلسابعاة

رثوذكسيهالاًالكنيسةعندالعذراءالشدة+

ليكط:ثووالكا

:كثيرهنقاطفيالكيتينتمق

الإله.كوالدةالعذراءلقب-ا

نعمهْالمقئةأنها2-

بتوليها.دوام3-

.العذراءالدةيثفاعة-4

.ال!ماءإلىالعذراءمعود5-

كلها.للبشريةالعذراءأمومة-7

باعيادها.والإحتفالالعذراءتمجيد7-

.العذراءادمعلىالبهاضبناء-1

فوقالكني!ةتضعهابلالعذراءعظمة9-

الملانكة.ورؤياءالملائكة

08

دنىبلأال!بل،عف!التراء!السبتةاسة

Im maculate Conception

العقي!!هةهتاريخلأأ!

وهوجرينللمونيالالقوايسقاموسفي

ديزيهيانبكليةوالفلفةاللاهوتأساتذةمن

دالاونللباباثرفالبابالقبعلىوالحائز

3()مجلدالثهيرقاموسهفيقالا3

فيدذ!بلاالحبلعقيدةلات)62هص

ايلديفونسأسقفهايدعلىبايعاياطليطله

حتىفيهامحصورةوظلت667دعةهاذ!

أثارمماا2القرنفيبفرنساليونكهنةتناقلها

معلميكبارأحدبرناردوسسخطعلهم

تعنيفهمإلىودفعهوتدييهاالفريهالكنية

مراًتعيفاً

فيوالجيزويتالفرنسينونقامثم

،ليونكهنةمذهببإعتناقوجاهروا61القرن

وحملواالدومينيكيونوجمههمفيفوقف

هذاعلىاطالوظل،شواءحملةعلهم

ابابافيهاعقداليام854صنةحتىابوال

بالحبلونادىمكانياًمجمعاًالاسعليرس

كعقدةالأعليةالحطيةدنىعنمنزهاًبالعذراء

الرومانيهالكنيسةفيالايمانعقائد-من

الكاثوليكية.

الحطيةمندن!بلاالحبلبدعةويئجب

التيأ4Vادريعالتهفيبرناردوسالمعلمالأصلية

أنهمأبلفو،عندمالونكهةإلىبهابعث

طليطلهباهلأيموهالحبللذلكعيداًقرروا

العيدهذاإئامةعلىيئديداًإحتجاجاًوِإحتج
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التقلدفيموجودغيرالعيدهذاإنوقال

لمالعذراءمريملأنالعقلبهيلمولا،الكنسي

بعدتقدتولكنطتخلقأنقبلقديحهتكن

.(بهاحبلأن

المجلد)كيرل!الباباالإِسكندريهباباهكذا

173صالسادسوالمجلد4601ص(الرابع

Iيشةباريسطبعة I I A!كيرلسوالقدي

الواحدإنقالواالرابعالقرنفيالأورثيمي

المح.يسوعهوإِكْلاخطيةبلاالذيالوحيد

مستهلفيالفرنسيهالمعارفدائرةذكرتكدا

6)الخاس!بيوسالبابواتأن91القرن

وأوربانولد(2261)اادهوغريغوريوس

العذراءانجميعاَقررواقد(1461)الثامن

الأصلية.بالحطيةبهاحبلقدمريم

المجمعفينادىقدالتاسعبيوسالباباأنبيد

كلمنفزهابالعذراءالحبلفيالفاتيكافي

س!!3نادتبرتدعىفتا"أيدتهوقد،دذلى

كمالهاظهرتالعذراءأنزعمتإِذnadettس

التيهي+أنا:وقالتلْبلمنليريجيتاظهرت

الكنيسةأنيذكرومما.دن!"بلابهاحبل

ييكتوسالاباعهدفيالفاتيكانيه

رهبنةمنوكان(7141-4841)

دذلىبلاالحبللعقيدةمهدقدالفرنحيكان

باردىيويدعىفرنسيس!لاراهباَكلفبان

دنسبلاحنهجلطقىيفعبانلوجارول!

رهبنةمنتخوفاًالمنطوقهذاعلىقاعراَفوضعه

عقيدةمقاومةعلىعملتالتيالدومينيكان

81

عادقوقدظهورهابدايةفيدذلىبلاالحبل

النصعلىالجزويتيبيلارنتموسالكاردينال

بالعذراءبالجلبخهالإحتفالبمجردالحاص

الحبللعيدالرئيسيالأياسإن:قالحيثمريم

بمنالحبلمجردولكنهدن!بلاالحبلهوليس

لله.أماًشكون

مففيالفاتيكانباباواتوقفوقد

دن!بلاالحبلعقيدةخمومالدومبيكيين

.ام166عامحتى

الكالوليكيهالكنيسةرأي

بهاحبلقدمريمالعذراءأنالكاثوليكيرى

يعترفونولكنهم،الأصليةالحطيةمنخاليه

وليسطبيعيةبولادةوأمأبمنولدتلْدإنها

حدثمثلماالقدسالروحمنمعجزيهبولادة

هذاويعللواالمسيحبالدمريمالعذراءحبلفي

جانبمنللعذراءتكريمفيهبأنهالأِعتقاد

الحطيةمنالميحخلولفكرةتاكيدواًيفاً

الأصلية.

كانون8فياياسعبيوسالبابانصوهذا

ما485سنةالأول

والرسولينالم!يحيصوعب!لطان"اننا

نعلنوبسلطاناوبولسبطرسالطوباويين

بالطوباويهانحتصالتعليمأنونحددونثبت

الأولىاللحظهنذعصمتقدالعذراءمريم

اللهبهماخمهافريدينوبةبنعمةبهاللحبل

المسيحيو3ب!عخقاقاتالقدرةالكلي
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ومنزههمصانهفجعلهاالبثريالجنسمخلص

بهموحيتعيموهذا،الأمليةالخطيةدنسمن

المؤمنينجميععلىثممنوواجب،اللهمن

يرعزعلائابتأَإيماناًبهالإيمان

حبلتقدالعذراءمريمأنيعنيلاالتحديدهذا

معاثرةدونالقدسالروحبقدرةخهأمهابها

فالقدية،ير3بابنهاهيحبلتكما،رجل

النساء-يدسائرتحبلكمابمريمحبلتقدحنه

جتوانالعقدةمفمونهوالعذراء-وهذاأن

نفهافإن،الب!ثرطريقةعلىأمهابها

القداسة،نعمةعلىحاصلهكانتالشريفه

اللهخلقهاأنمنذ،خطيةكلمنخاليهثمومن

تحملولم،حنهأحثاءفيبالجسدوأغادها

إلاالفريدالإنعامهذاعلىالطهرالفائقةالعذراء

فهيثمومن.الحرفاديإِبنهاب!شحقاقات

لمالفداءنعمةأنبيد،كريمبدممفتداهمثبا

نفهاتفثىخطيئةمنتبريرنعمةلهاتكن

تلكتقيوعصمةمناعةنعمةبل،الطاهره

الأبوينبجريرةالتلوثمنالكريمهالنفى

ولمتعتقلممريمالعذراءتكنولًن.الاْولين

الحطيةملحقاتمننفسهالوقتفيتعمم

لأنإِلاذلكفما،والموتكالعذابابخدية

تصميمفيصميماًإرتاطاًمرتبطاًكانمصيرها

الجديدةحواءإنهاالألهيإِبخهابمميرالأزليالله

حياةإلىالبثريهْولادةفيالجديدآدممعتسهم

الذكي.الدموإراقةالعذابأساسعلىجديدة

نأويقولونالمطهرييدةالكاثوليك-يسميها

82

،تثاءكماوتفرغهالمطهرتطهرأنسلطانلها

ثاء.منتخلصأنولها

ماركةمريمالعذراءأنالكاثوليك-يتبر

تاتيولانعمهكلمصدروهيالفداءلعملية

كانالعذراءأنيقولونكما،بواسطتهاإِلانعمه

فدالمسيححربفيمجحهْماركةلها

أعطتمريمالعذراءوان،الفداءوفيالئيطان

تجسديوقفكانرضاهافعليمخلصاًالعالم

خلاصمارتوبطاعتها،لبثراللهإبن

كله.البثريللجنس

عقب!يرنمنرنالكالرليكاجماءبعض

دنسب!لأالحبل

ولالاًنيسيوساينويقالفاتيكانيالبابا-أ

سملتالأعليةالخطيةإن:قالا(14-7دا25)

.إستثناءبغيرالناس

العذراءأنقالالثانين!شوسايوث!البابا2-

حبلتولكنهاالحطيةفيبهاحبلقدالممجده

خطية.بغيرب!بنها

فيالحامىنيسيوساينوفىالباباوقال3-

العذراءأن11الأنشادنئدلفرتفيره

لاأمهامودعفيوهيطهرتقدالطوباويه

حدثقدكانلوذلكإكْلا،بهاالجلوقتفي

هناككانتولما،صليهالاًالحطيةمنلنزهت

للناسالفروريالمسيحيسوعفداءإلىحاجة

نأيجبأنهغيريقالأنيمحلامما،جميعاً

."بالنعمةطهرتإيخهاتقوىبكليعتقد
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الاْرلوذكسيةالكنيسةرأك!

بيثويالأنباالجليلالحبرنيافةيقول

معتماماًيتعارضالكاثوليكيالتعيم)هذا

+تعظملْالتمريمالعذراءلأنالإمجلتعاليم

مخلمي*باللهروحيوتتهجالربنفسي

الخلاصغتاجانهابذلكمعترفة(6:4الوا

الذيأنيقاالمعلومومن،الثركائر

هوو!لهاالحطيةخلامايثئكلفيشابهنا

ح!بقدموتهفمانولذلك،الم!حال!د

الذيوهوللموتمتحقاًيكنلملأنهلأجلنا

غق،فمهفيوجدولاخطةفيهتوجدلم

وفي،تاماَخلوأَالجديهالحطيةمنخاليأَوكان

فهوولذلكوالقداسهالرارهمطلقكانبرارته

بموته.الريفدىأنبإمكالهالذيالوحيد

الم!يحالسيديخلولكيبأنهالاِدعاءعنوأما

العذراءمنهاتخلوأنفلابد،الجديهالحطيةمن

ياتي:بمانردفإننامريم

طهرهاالعذراءعلىحلالقدسالروحإِن:أولاَ

منأخذماف!نولهذا،نعمةوملأهاوقدسها

كانالكلمةاللهلإبنجعدالعيرالعذراء

كرامةمعيتاسبلكيطهرهفدالقدسالروح

كاملاًإتحاداًبهيتحدسوفالذىالاْزليالقدوس

الروح11الكتبكقول،والاِدراكالوصفيفوق

فلذلكتظللكالعليوقوةعليكيحلالقدس

الله+إبنيدعىمنكالمولودأيفاًالقدوس

:35(.الوا

83

مبدأقلنالوانناذلكالىيفافثاياً

الحطحةمنالعذراءخلووجوبفيالكاثوليك

فإننا،المسيحالسيدمنهايرثهالالكيالأصلية

منالجديهالحطةالعذراءترثلمكيفنالهم

أعية،خطةبلاهمكانوالوالا،والديها

آدمععوداًالىأبائهموأباءأبائهمعنوماذا

لاأمرينأحديلزمالكاثوليكبمنطق.وحواء

لهما:ثالث

يخطئا.لموحواءآدمإِنإِما-أ

نلمنيكونالممريمالعذراءأبويإِنأو2-

.وحواءأدم

منأيإلىيملاأنيمكنه!لاوبالطبع

(.الرجو3وعيهمالإِخيارين

يكفياًنهالاْرثوذكيةالكنيةتقول-

الرسولقولالفاسدالتعيمهذالدحض

العالمالىالحطيةدخلتواحد+ب!نسان

جمعالىالموتإجتازوهكذا،الموتوبالحطية

وقوله.(21:هرو)+الجميعأخطاإِذاالناس

(1:هروه)الكتيرون!ماتواحدبخطية

جمعإلىالحكممارواحد+بخطيةوقوله

جعلالواحدالإنصانوبمعصيهْللدينونهالناس

.(8:19،1روه)+خطاهالكتيرون

آدمفياكما1الرسولبولسالقدي!يقولكما

الجميع*سيحياالمسيحفيهكذاالجميعيموت

:2&2كو1) I)

بيحبلبالآثامأنذا!هااليداوديقولكما

.(ه:05مز)مي+4ولدتنيوبالحطية
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الثالثهشنودالاباقداسةويقول

؟العقيدةهذهنرفضلماذا

الفداء،عقيدةضدلأنهاأ-لسببيننرففها

الحطيهورثناقدكلناأنناجميعاَنعتقدفنحن

بدمإلانخلصأنن!طيعلاوأناالجديه

سفكبدونالعذراءتخلصفكيف،المسيح

طريقةهاككانتلوأنه:الثايةالمثكلة2-

غيرالأمليةالحطيةمنإِنانبهايخلص

كلها،الريةمعاللهيعممهالمفلماذا،الفداء

والمليب.والفداءالتجسدولماذا

المامنينكيرلامناخلاص

الذيالمؤفينيخرأنال!ثوليكيهالكي!صةترى

الوثنينذلكفيبما،يعمدواولميؤمنوالم

ينالواأنالممكنمنويخرهموالهندوس

ويتحققوالقيامهالفصحسرفيالإدثتراك

اللهإلاأحدبهايعلملابطريقةخلامهم

وحد".

المعامروالانسانالمسيحياللاهوتكتابففي

البولسيبسترسسليمللأب(اثلثالجزء)

م!تواناعلىفرورية+المعموديةيقول

وممارشهاالكنيسةكرازةفيالإنساني

نظقها.وأنينهاوقوا

إطارفياللهحريةنقيدأنلنايجوزلاولكنه

اللاهوتييقول.الإِنانيالنظامهذا

ضرورةفكرة*إِنيثلنيكالبروتانتي

إنطلقناإِذاخاطئةتصيرللخلاصالمعمودية

اللهسيصدرهالذيالأيخرالحكملنستبقمها

.المعمدين!غيرعلى

الذيالروتشانتياللاهوتيألمنفونويفف

-:القولهذايورد

فيريبلا.كلهالتقليدالمجيرأيهووهذا11

فيعفواًالإنانيكونأنيقتضيالحلاصأن

بالحتانوص،الإِسخاتولوبهياللهيثعب

مسيحيهجماعةفيعفواًويمير،الجديد

ويعبر،الملوكيالكهنوتفيويضتركميه

يتكررلاالذيوالنائيالوحيدالحدثهذا

ولكن،وقياقهالميحموتفيالإثتراكأعني

نأتقدرالتياللهنعمةحريةعلىالحفاظيجب

.بالمعموديه*يهرلممنأيفآَتخلص

الدشورالئانيالفاتيكانيالمجمعفراراتومن

-:يقولا6رفمبندالعقالًدي

أيف!اًفهمبعدالإِنجليقبلوالمالذينأما

وأولهم،اللهيثعبإِلىمختلفةبطر!مدعوون

والذيوالمواعيدالعهودأوتيالذيالثعبزلك

(4-ه:9)روالجسدبحتالمسيحخ!جمنه

الإِخيارحيثمنهوالذيالث!عبذلك

ماعلىيدملااللهلاْنالأباءأجلمنمحبوب

نأبيد.(22-8:9ا)رواإييهدعاأووهب

الذينأولئكأيفاًيثملاتصتدلر

ليسنفسهاللهإن.ثم.....باطالقيؤمنون

الظلالخلالمن.يتلمصونالذينعنببعيد

يعطيالذيهوأنهبمامجهولاًإلهاً.والمور
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شئوكلوالنفسالحياهالجميع

2ه:71أع) -8 r)نأفيريدانحلصولأنه

الذينلاْن(2:4تيا)يخلمونالناسجميع

المححإنجيليجهلونمنهمذنبغيرعلى

ادقمبقلباللهذلكمعويطلبونوكنيشه

إِرادتأعمالهمفييتممواأنبنعمتهويجتهدون

نأيمبههمفهؤلاء،ضميرهمعيهميمليهاكما

غيرعلىالذينوكذلك.الأبديالحلاصينالوا

نماوإعريحةمعرفةبعديبلغوالم.منهمذنب

نأالعمةمؤازرةعنبمعزللايجهدون

الإِلهيةالفايةفإِن،مصتقيمآَسلكاًيلكوا

الفروريهالم!اعداتعنهمتحبىلا

هووحقصلاحمنفيهمماكللأن.بخلاعهم

ذاكمنوموهبةللأِنجيلتمهيدالكني!ةنظرفي

الحياةلهتكونلكيإِنانكلينيرالذي

.اًخيرا

فيايخانيالفاتيكانيالمجمعقراراتومن

-فصلالاْول-الجزءالرعائيالدسَور

علىأنالمؤكد:"منيقول(22اًول-بند)

يحاربأنوالواجبالفرورةبحكم،المسيحي

عديدةمتاعبذلكس!لفيقاسىولوالشر

فيمشتركاًبوصفهولكن.الموتيذوقوأن

ومزوداًالموتفيبالمحمثبهاً،الفمحسر

نأ.علىالقيامهنحوطريقهفييسير،بالرجاء

وحدهم،بالم!يحالمؤمنبنعلىيقتمرلاذلك

الاِرادهذوىالناسجميعأيفاًوي!ثملبل

بصورةتلوبهمفيال!نعمهتعملالذينالمالحه

Ao

الجميععنماتقدالمسيحأنفبما،منظور،غير

النال!جميعبينمضتركةالأيخرهالدعوةأنوبما

القدل!الروحاًننعلمأننججبإِلهيهدعوةوهي

الإِلثتراكوسائليعلمهابطريقةللجميعيهيئ

القيامة.سرفي

الكنيسةحاللاناالكاهنصديقمجلةوفي

الأبيتاءل4991ينايرعدد(الكاثوليكيه

هؤلاءمصيرهوما:ايوعييداروسفاضل

إلىينتمونولايعتمدونولامنونيوًلاالذين

علىمعروضاًالحلاصيالعهدكانان؟الكني!ة

عيهمتعرفهلاالذينمصيرفما،الترجيم

القولمعنىهل؟يقبلونهلاالذينأوالكنيسة

هؤلاءأنااالكنيسةخارخفيخلاصلا11المأثور

الكنيسة؟إلىينتمونلالأنهملهمخلاصلا

اللهقصدفيتتلخصالمطروحهالإيثكاليهإِن

عهدهفيالبثرجميعيثتركأنفيالثمولي

منعلىقصرهوفيجهةمنالحلاصي

-منال!بيهالنموصبعض-فييعتمدون

يجونمنفيحصرهوفيأخرىجهة

نأيبدوفقد،ثايةجهةمنفعلياًإعتمادهم

قدأنهكما،الكتابيهابعوصبينتناقفاًهناك

بالفعلطرحهقدتساؤلاًالموفوعهذايثير

يخلص؟أنإذنيقدرمن:عيهيسوعمعاصرو

القفية؟نطرحفكيف

البثرخلاصفياللهقصدأنفيهشكلاامم

داعولاالجديدالعهدبديهياتلمنبأجمعهم
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أجلمناًريققدالمسيحي!وعدمأننذكر

عنبحثاًكانتوتعاليمهحياتهوأنالجميع

العثارينعن،الفالوالأبن،الضالالحروف

عثرهالحاديةال!اعهعمالعن،والزواني

.....ايمينواللمى

توحىكتابيةنصوصثمة،ذلكنقيضوعلى

واعتمدأمنمن:الحلاصلنيلالإيمانبضرورة

.فتعلن..عبيحكميؤمنلمومن،يخلص

الحلاصإِرتاطمراحةهذهيوعكلمة

تدليأخرىكتابيهنموصوهناك،بالإِعتماد

مقارنة،قيلةأنهانقدرأنناإِلا،نفسهبالمعنى

كثيرةوهيالبشرلجميعالحلاصتعلنبالتي

يوعنجدأنفهم.المعمدينإلىنظرناوإذا

المتطباتبعضبمقفىالحلاصمنيحد

إن11:قولهفمنها،المسيحيهالحياةفيالأكاسيه

ندخلوالاالأطفالمثلفتميرواترجعوالم

إِلى.فالعوده(:813مت)"المواتملكوت

تطويبةبح!بالروحى*الفقر11الطفوله-إلى

ضرورة(3:همت)يةروافيلأولىاير3

لنيلاللهبمثيةأيفاًالعملوثمة.للخلاص

يدخلياربياربلييقولمنليس11الحلاص

أبيئميئةيعملمنبلالسمواتملكوت

(2-7:123مت)"السمواتفيالذي

نأوغيرهاالنموصهذهمنفنتخلص

إلىوالانتماءبالمعموديهمرتبطيخرالحلاص

.أخرىمسيحيةبمتطلباتبلفحبالكنية

سيدراوسفاضلالأبيقولكما

86

ضمرهأويثريعتهبحسبالإِنانخلاصإن)

ذلكإلىبول!تنبهوفدمحبهوبحسب

الموصوية!)بالثريعة+العاملونكتبعندما

بلاالذينالوتون:الرينالونالذينهم

الثريعهبهتامرمابالفطرةعملواإِذاشريعة

لثريعةبلاأنهممعلأنفسهمشريعةكانوا

الأعمالمنالثريعةبهتامرماأنعلىفيدلون

فمائرهملهموتشهدقلوبهمفيميهوب

تدافعوتارةتشكوهمتارةفهي،وأفكارهم

.(1-23:16رو)عنهم

الدينونهبانيسوعكلامعلىإعتمدناواٍذا

إِيمانهمبحسبلاالبثريدينوجدناهالعظمى

بحسببلالكنيسةإلىوِإنتمائهموإِعتمادهم

بصريحمقول.محبتهمعلىمأومحبتهم

الصفارهؤلاءلإِخوتيفعيموهمااكل1العباره

(54-2:54همت)+فعلتموهقدفب!

متى:للجميعالمفاجأهعنصرهاومن

محمورالحلاصأنيعتقدونفالذين؟..رأيناك

المنتمينأوالمعمديناًوالمسيحيينالمؤمنينعلى

بانالدينونةيوميفاجاونسوفالكنيسةإلى

حولمنهاكثراغبهحولسيدورالربحكم

هذهالمجةأفعاللهانمعيندينإِلىالإنتماء

وعدمالمسيحبيوعالإيمانعدمتعوض

أمرها،الكنيةإلىالاتماءوعدمالمعمودية

وأالمسيحيهيخرالضريعهْبموجبالعملأمر

من:يسوعشلفعندما.المسيحيغيرالفمر

يعجزماإنبوفوحأجاب؟يخلصأنيقدر
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ثنكلعلىالقديراللهيعجزلاالان!ان

جميعخلاصعلىالقادر.V(:1'أهمر)ا

الميميوعبابخهيؤمنوالمإنحتىالبثر

بل.كنيتهإِلىيتمواولمبإِسمهيعتمدواولم

تغييراَالحلاصممايريعوعغيرأنسبقلقد

الذينهليارب:رجلسألهفعندما،جذرياَ

كثيراَإِنلكمأقول:أجابه؟قليلونيخلصون

فلاالدخولليحاولونالناسمن

إفتحيارب:سيقولون.فهؤلاءي!عتطيعون

فيعلمتولقدأمامكوثربناأكلنا.لقد.لنا

منأعرفلا:عليهمحينئذفيحكم:لاحاتنا

جميعاًالصوءفاعليياعنيإليكم.أنتمأين

.أي.الحلاصأهلمنأنهميظنونكانوافالذين

إلىوابتمونوالمعمدونالميحبيسوعالمؤمنين

أهلاَيسواأنهميفاجاونصوفالكنيصة

المؤمنونكانالذينوأما،للملكوت

المؤمنينغير-أيالملكوتعنيستعدونهم

البهيةإيىابتمينويخرالمعمدينيخر

ياتىيموف،بالملكوتيتعمونسوففاْوئك

الئمالومنوالمغربالمضرقمنالنال!

ملكوتالمائده.فيعلىلجل!ون.والجوب

الله.

المقاييسييرالذيبقولهتعليمهيسوعويختم

يصيرونآخرون+هناك:التغيرتمامالشرية

ا"آخرينيصيروننوأولو.أولين

فيغايةالنصفهذا.(253-31:2لوا

يسوعتعليميطابقوإنه.الحلاصبثأنالأهميه

87

إِن11:أعلنحيثالتعيميهحياتهطوال

الله*ملكوتإبىيتقدمونكموالبفايارينالعث

الحلاصمعاييريسوعفعكس(12:31مت)

اللهرحمةفائقليبين،اللكوتفيوالدخول

على،باجمعهمالبرخلاصفيرغبتهوشديد

معينهفئةعلىيحصرونهالذيننقيض

بالفعلهوبمنطقمخلمينأنفسهمويعرون

.(الفريسيينمنطق

ردكسيهالارلالكنيسةراكلط

-:بئريالأنباالجليلالحبريافهْيقول

المسيحيالإِيمانإيىتوجهفربةأبهريعترهذا

وقيامتهالمسيحبموتبالكرازةالاهتماموإلى

لأن،الم!حبانجيلالتيرأجلمنوالتعب

:نيموثاؤسلتلمذهدالالرسولبول!معلفا

داودنكلالأمواتمنالمقامالمسيحيسوعأذكر

حتىالمشقاتأحتملفيهالذي،إِنجيليبحسب

لأجل.تقدلااللهكلمةلكن،كمذنبالقيرد

لكيانحتارينلأجلثنكلعلىأعبرأناذلك

المجحفيالذيالحلاصعلىأيفاًهميحصلوا

ومن(8:01-2تي2)أبديمجدمعيسر3

بالإِنجيلالبشارةوموليعتبرأنههناالوافح

هوالكلمةخدامالرسلبواسطةللمختارين

الحلاصعلىيحملوالكيضروريشرط

فيهإختارنا"كماقالأيفاًامحارينوعنالأبدي

قديسين*لنكونالعالمتاسيسقبل(الميح)

كلأننعلمونحن11أيفاًوقال(4:اأف)
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الذيناللهيحبونللخيرللذينمعاَتعملالألثياء

سبقالذينلأن.قمدهحسبمدعوونهم

عورةمثابهينليكونوافعينهـمسبقفعرفهم

والذين.كثيرينإِخوةبينبكراًهوليكون،إِفي

والذين،أيفاًدعاهمفهؤلاءفعينهميبن

بررهموالذين.أيضاَبررهمفهؤلاءدعاهم

من.(3.-88:2رو)أيفاً"مجدهمفهؤلاء

اللهأنالرسولبول!القديسكلاممنالوافح

وهؤلاءالعالمتاميسقبلمنأولادهيعرف

معرفتهسبقعلىبناءقمدهحسبمدعوون

يوجدأنيمكنولا،الدعوهيقبلونسوفأنهم

لأندعوةبلاويتركللدعوهقابلهومن

أنعنتمَمرلمالربيدإِناها1يقولال!ب

يقياالمعلوممنأنهكما.(ا:95اًش)+تخلص

منالإنسانيفلتأنيمكنلاالإِيمانبدونأنه

أبدية.حياةلهبالإِبنيؤمنالذي011اللهغضب

يمكثبلحياةيرىلنبالاِبنيؤمنلاوالذي

هيالمعموديةوأن(3:36يو)+اللهكضبعليه

أحدكانإن01اللهملكوتومعاينةلدخولثرط

ملكوتيرىأنيقدرلافوقمنيولدلا

لاوالروحالماءمنيولدلااًحدكان.+إن.الله

(،33:5يو)+اللهملكوتيدخلأنيقدر

أعاللإنسانتميركيفالمعموديةبدون

نأبهيسطيعالذي،القيامهجحدفيروحيهْ

الذيناًما.أمجادهيعاينوأنالملكوتيرث

همناموسلهملشالذين11بكلمةيحتجون

بولىإِلىذلكناسبينلأنفحهم+ناموس

88

الأيههذهفان،روميهلأهلريالتهفيالرسول

عكستبتالصحيحبنصهاقرأتإِذانفها

الأيهلهذهالمحيحوالنصيقولونما

فيمكتوبهومابالطبيعةفعلوامىالألمإن

همالنامول!لهملي!إِذافهؤلاءالناموس

S:2رو)لأنف!هما"ناموس t).اًنذلكومعنى

نامول!فيالمكتوبةاللهوصايانفذوامتىالألم

فيالكائنالطبيعيالنامولسبحبموسى

الناموسهذالهملي!إذفإنهمقلوبهم

بالناموسلأنفهمنامولرماروا،بالتحديد

وهذا،الإلهيةللئريعةالمطابقالطبيعيالأدبي

أخطامنكلأنهذامعنىلأنحاكلتحصيل

منوكليهلكالناموسفبدونالناموسبدون

.(2:21رو)يدانفبالناموسالاموسفيأخطا

لهمالاْلمبانإِطلاقاًللقولمجالاًهناكفيس

تغادخاعةبنواميسيسلكواأنفيالحق

كانالأممنيقتلفمن،الألهيةالثريعة

كاناليهودمنيقتلومنللدينونةستحقاً

عنقيلماوكل.فرقلا،للدينونةمستحقاً

نأقيواليهودالأمحالعنهوالموفوعهذا

لأنهالجديدالعهدعلىينطبقولايجىًانحلص

كلاماًتكلمفقد،الجديدالعهدإلىإِن!تقليخما

بدوناللهبرظهرفقدالاَن+أما:وقالمغايراً

بروا،نبياءالناموسمنلهمهوداًالناموس

كلوعلىكلإلىالميحبيسوعبالايمانالله

أخطأواالجمعإذفرقلالاْنهيؤمنونالذين

.(3:12رو)اللهمجدوأعوزهم
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بطرسمعلمنابقولأيفاالكاثوليكويحتج

البرويصنعيتقهالذيأمهكل+فيالرسول

علىنردولكننا،(:35اهأع)"عندهمقبول

بيتفيهذاقالبطرسأنونقولذلك

وهوبالمسيحليبثرهذهبحينماكرنيليوس

كلبلالأمعناليهوديحابيلااللهاًنيقصد

بالميح،آفتهيإنأمامهمقبولةالأجنالر

وقالفاهبطرس:فتحهكذاهيالقولوبداية

فيبلبالوجوهيقبللااللهأنأجدأنالالحق

11عندهمقبولالرويمغيتقيهالديإِمهكل

لكلبلفقطلليهودليسالإِيمانأنيقصدفهو

قدنفسهاالكنيةأننتذكرأنوينبغيالأم

كرنيليوسبيتلدخولالرلمولبطرسأنجت

الأمدخولبسهولةالكني!ةتقبلولمالأممي

عنبطرسالقدي!لهمحكىأنبعدإِلاللإيمان

الله.لهأعلنهماكل

إبراهيمآمنايقال،البريمغالذيهومنثم

فإِذا11الرسولبولسوقالبراَ"لهفحسببالله

وفال،"اللهمعسلاملنالالإيمانتبررنافد

بالايماناللهبرظهرفقدالأنوأما11أيفا

.(3:12،22رو)ا"الم!يحبيسوع

الحافرالزمانفىبرهلإِظهار11أيفاويقول

بيوعالإِيمانفيهومنويبررباراَيكون

وهوواحداللهلأن11أيضاَويقول(3:62رو)

"بالإيمانوالغرلهبالإِببهانالحتانسيبررالذي

.(3:53رو)

آخربروأي،بالمسيحبالإِيمانإِلابريوجدفلا

قلمثلماالأحيانبعضفىالإيمانيعطلفربما

لمأنفهمبريثبتواأنأرادواوإِذ،الهودعن

الرأثرفييسعوالمالذينالألمإن،البريدركوا

إسرائيلولكنبالإيمانالذيالبر.البرأدركوا

ناموسيدركلمالبرناموسأثرفييمعىوهو

كانهبلبالإِيمانلي!ذلكفعللأنه.لماذا.البر

.(9:53رو)االناموسابأعمال

يوجد.لا؟المسيحبدونالرفاين
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منينلمؤابغيراج!9لزاتاسعا:

مسيحيطرفبينالزواجالكاثولكيمارس

وأحياناًالكنيةداخلميحيغيروآخر

بانالم!حييخرالدينلرجليسمحون

ويحتجون،الزواجهذالثعائرإتمامفيثترك

قالالرسولبولىبانالزواجبهذاالسماحفي

11المرأهفيمقدسالمؤمنيخرالرجلأن11

(7:41كوا)

-:بيئ!ويالأنبانيافهْيقول

تقبلهقانونيتشريعهوالمؤمنينبغيرالزواج

مننوعاًوتعتبرهال!ثويكيةالبهيسة

منتمريحبهيمدر،التفيمأوالتاهل

ماالىذلكفيوتشندالم!ئولالأسقف

القديسإلىنسبة(البولحيبالتفيح)تسمه

يعطيأنيقصدلمالذيالرسولبولى

.الإطلاقعلىهذاثلتفيحاَ

وإمرأهرجلعنذلكقالالرسولبولسولكن

أحدآمنثمالإيمانقبلتزوجامسيحيينغير

زيجةبماستمراريسمحفهوولذلك،الطرفين

ولذلك،جديدةزيجةبإِنثاءول!فعلاًقائمة

لهأخكان+إن:التاليبالنصهذاقولهجاءفقد

معهتسكنأنترتفيوهيمؤمنهغيرإمرأه

فيمقدسةالمؤمنهغيرالموأهلاًنيركهافلا

لهأخعنيتكلمأنهالواضحومن!المؤمنالرجل

زوجةعنيجثأخلايركهالالكيإمرأه

القولين.بينثاسعوفرقبهايرتبطلكي

قالالرسولبولسأنذلكإيىويفاف

59

الربفيتريدبمنتتزوجلكي.حره.المراًه11

هوالأخيرتولهفيفهنا(:793كو1)فقط"

الايمانبعدالذيالجديدالزواجعنيتكلم

رمايهفييقولأنهكما،لهالابقوليى

يرتحتلاتكونوا11كورنثولرأهلإلىالثانيه

11الظلمةمعللنورثركةوأيغيرالمؤمينمع

هيالزواجثركةأنوأظن(6:41كو2)

المسيح.دائرةفيتمانبانجديرة

-:بيثويالاْنبانيافةيقولكما

إتحادمثالعلىهوالمسيحيةفىالزواجإن-ا

والرجل(-2233:هأف)بالكيسةالم!ح

تخضعوالمرأه،المرأهرأسهوالميجةفى

يقومفكيفللمسيحالكني!ةخضوعللرجل

وطرفمسيحيطرفبينزيجةفيالمثالهذا

مثالهوالرجليكونوكيف؟مؤمنغير

مؤفأَ؟ذِرإيخساناَكاناذاالألمرهفيالمسيح

غيرمنالمسيحيبزواجالتصريحفاِنولذلك

منظارمنالزوجيةللجاةتدميرهوالمسيحي

المسيحية.

فييولدونالذينالأطفالمصيرهووما2-

.؟الدينيةالناجةمنممزقةأسرة

الدولفيالم!يحيالطرفهوموقفوما3-

؟.معيندينلهالرجليكونأنتحتمالتي

دينلهمالأطفاليكونأنتحتمالتيالدولوفي

يولدونالذينالأطفالمصيرهووما.؟معين

مسيحيين؟يكونواأنتمعهمقوانينظلفي

!!ذلكفيالمتببةهيالكنيسةوتكون
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الرايعالباب

الكاثوليكية9الازثوذكسيةالطوائص

الارلرذكسيةالقبطيةالكنيسةا-

فيمارمرقسالقديسأسسهاالتيالكنيةهى

ممر.

مصر؟كلمةجاءتاينمن

أطلقتوقدالحدتعنيالاميهاللغاتفيالمصر

أطلقكما3الأهذالهاا!اورهال!ثعوبعليها

الممريين.إِسميم!نهاعلى

أبوهونوحبنحامإبنممرايمويعتبر

الممريين.

كاماإسمالقبطيةاللناتفيمصرعلىويطلق

إسم(الديموطيقيه)القديمةالممريةاللفةوفي

الأرضومعناهالسوادمنسثتقوالإسمكيمي

التيالطينهمصرتربةإلىنبةالسوداء

اليل.فيفانبفعلمصرفيتكونت

66

19

تبطكلمة)صل

يأ()هى-كا-تاحكلمةمنالإسمهذامثتق

عقلوهوبتاحالاِلهبيتأيتاحروحبيت

والبرالآلههكلخالقالواحدالإلهوهوالكون

منفمدينةعلىالاسمهذاوأطلقعقلهبإبداع

الممرية.ممفيسأو

كلهالممريالقطروثملالإسمهذاإِنتشرثم

فقط.منفمديةوليس

بعدوأحذتهإيجيتوسAiguptosوكتبت

ممرإِلىالعربجاءولماأوروبالغاتكلذلك

أفواهومناليونانأفوا،منالتسميههذ"سمعوا

قطكلمةإِليبإِختمارهافقامواأيفاًالمصريين

Guptosقبطكلمةتعتبرلالذلكونتجة

تعتبربلفقطالجحيينالأقباطفيمحصوره

سبقتالتسميةأنكمامصرس!نلكلإِسم

ممر.فيالميحيهإِنتثار

القبطجنس

لاالمتوسطالبحرلثعوبمنأبيضلثبالقط

غيرحاميينوإنمازنجيبمعنىحاميينولاساميين
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إِلىنزحتالتيانحيفةبالأجناسيختلطوا

عليهمتؤثرلمللغايةضئيةبنبةإِلامصر

منأثتواالذينالأجناسعلماءأده!ئتلدرجة

يكونيكادايثابهإِنوالقامهالرأسمقاييس

العظاموهياكلالمصريةالمومياتبينتاماَ

ساعدرئيسياًسياًولعل.اليوموأقباطانحتلفة

منالعاليهالدرجةعلىالاِحتفاظعلىالقبط

بإِيمانهمتمسكهمهوالممريدمهمنقاء

يحظرالذيالأرثوذكيومذهبهمالميحي

اًوالإيمانفييخالفهمممنالزواجعيهم

المذهب.

البحرلثعبجنسمنالمصريينقدماءوأصل

النيلواديحافةإِلىنزحواالمتويعطالأبيض

الصحراءجفتمابعدتدريجياَوأيعتوطنوا

منوهمالحاليالجيرلوجيالعمرفيالكبرى

زنجي.أملمنليسواأنهمإلاحاميأمل

والعاداتالحقائقبعضفيالزنوجمعوالتشابه

الإفريقيهاليئهعواملإِلىيرجعالإجتمايمه

إِلىالساميالدمتسربوقد،المشتركة

قباثلغزتعندماالأقلعلىالمصريين

الأسرهوكونتمصرالساميهالهكسوس

29)عثرالحاعسة o o 4 - %Y oوكذلك(.مق

تسربثم،ذلكقبلوماعتنرال!ادسةالأسره

الذينالليبينطريقعنجديدمنحاميدمي

كونواثممرتزقهكجنودالدلتاإلىهاجروا

والعضرينالثانيةالأسرهذلكبعدفيها

(.73 0 f9-إلىهاجرواالذينوالنوبين(.مق

29

والعثرينالحامسةالأسرةوكونواالوادي

ليتالهجراتهذهأنإلا(.مق736-656)

يتوقفمصررخاءكانولما.نوعهامنالوحيدة

ظلفقدالاْرضوفلاحةالنيل!غانعلى

بالواقعيه:يتسمزراعياًلثعباًدالًماًالممريين

قسمرلقديمىا

يةرلإسكنةا

كنيسة،لىسولرا

كارزاالمصريةالدياركاروزمارمرقسيكنلم

كارزاًكانلكنهفقطممرفيللكني!ة

البهيصةيكرزهووفيماكلهاللمسكونة

كارزةتكونيهفعلمهااًيفاًنماإِالمصرية

فقدالأربعةالإِبجلينأحدفهوكلهاللمسكونه

بكرازتهينتفعالعالمومازالب!نجيلهالعالمثر

انجيله.خلالمن
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زمانهفيالمعروفالعالمفىبنفهكرزلقد

ليهوديةذهبحيث(وأورباوأفريقا)آلصا

فيخدموقد(سوريافي)وأنطاكيالبنانوجبل

القديسين!احبوقدعياوبيتأورشليم

وبشرالأولىرحلتهمافيوبرنابابولس

انطايهاوخاعةسوريانواحيفيمعهما

54سنةحواليذلكوكان(27:03-أأأع)

سلوكيهإِلىمعهماوإِنحدرميلادية

وذكر.لأنطاكياقديمميناءوهي(31:4أع)

فيأنطاكيافياًخرىمرهمرقىالقدي!3إِ

مجمعفيالرسوللرناباومع(:37أهأع)

يرويحيثقبرصإلىأيفاًوذهبأوردثليم

-:الأعمالسفرلنا

مارولماتجرصإِلىالبحرفيسافراهناكومن

اللهبكلمةناديا(قبرصعاصمة)سلامي!في

خادماًيوخامعهماوكاناليودمجامعفي

-3Yoأع) :t)I

.(93:اهأع)ااقبرصإِلىاًخرىمرهورجع11

نأالسريانيةالبهيةمؤرخيبعضويرى

بولىمعإيثترككمالنانفيبشرمارمرذ!

روما.كني!ةتأسشفيالرلول

تومةمنكولوميفيكرازتهتتفحكما

كولوسيإلىالرصالةفيالرسولبولىمعلمنا

معي،الماسورإرسترخسعليكميسلم11يقولإِذ

لأجلهأخذتمالذيبرناباأختإبنمرقس

.(01ة4كو)+فاقبلوهايكمآتيانومايا

نأيقولالندقيهكنيسةفيتقليدويوجد

39

اطمسإلىذهبثمبالإِيمانبثرهممارمرق!

معروفأنهإِذستبعداًهذاولي!الغريهمدن

منأكويلافيكرزوكذلك.رومافيبكرازته

ابندقيهأهلإهتمامكانولذلك،ابندقيهأعمال

كاتدراثيههناكوأقامواجسدهعلىيحصلواأن

اٍممه.تحملكيره

إفريقيا:9مرقسالقديس

لييافيالفربيهمدنالحمسفيمارمرقسكرز

كرسيإمتدوقدممروأقاليمالإسكندريهوفي

وبلادالنوبإِلىإِستثهادهبعدالإِلعكندريه

نأتاريخياًوالمعروف.وإِثيوبياالودان

البنتابوليسفطقةإلىأتىمارمرق!القديس

الإسكندريةإِلىمجيئهقبل(المدنالحمس)

يقررو،رأيمهمسقطنهالاْيخهاترحي!

تدعىفيهاولدالتيالقريةأنالمؤرخون

الجبلعبرحديثطريقأقموقد،برياتولي!

برطل!الآنوتسمىالقريةبهذهيمرالأخفر

حاليآَ(الثحات)القيروانمنقريبهوهي

واديبإسموديانعدةالمنطقةبهذهوتوجد

بمناسواديالأسدواديالإنجلوادي،مرق!

الشهيدأنالمعروفمن.لأنه.أبوميناس)

فيكرزوبعدها(هاكأشثهدقدمارمينا

برنيقوتدعىبننازيوهي)البتابوليى

وأطوثراتدعىكانتوالعقوريه

بتولوماي!تدعىوكانتطوكره-طنيته

تدعىوكانتالثحاتكةالمرجبجوار
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أبولونيا.ترعىوكانت-سوسهالقيروان

مارمرضالقدي!أنالعرضهذامنيتفح

كلها.للمسكونةكارزاكان

الإسكندرية9"رسةمارمرتسالتديس

أح!بالإمبهدريةكرازتهمارمرق!بدأعندما

يمكنحتىلاهوتيهمدرسةإنثاءبفرورة

فيالوثنيةالفلسفيةالمدارستواجهأنللبهيسة

تدريسالأولإِهتمامهاوكان،الوقتذلك

والفلسفةوالآدابوالعلومالمسيحيةالتعاليم

أتىحتىالمدرسةهذهتعاليمنتثراٍماوسرعان

سوريامثلمتعددةأقطارمنالطلابالها

وكانواالمصريينعلىعلاوةواليونانوفلسطين

منهمفمارالإسكندريةأباءعلىيتتلمذون

،المقدسللكتابوالمفسرونوالنساكالمعلمون

يهابهفيايسوعيبراالاَبقالوقد

نوسأوريجا

فالاسكندريةالمسيحيهقلبهىروماكانتإِن11

11المفكرعقلهاهى

إِيثتهرتطويلبزمنالمديحيهظهوروقبل

المدارسهذهأعظمولعلبمدارسهاالاِسكندرية

أسسهاالتيMuseumالميوزيمأوالمتحفهي

،ال!ثرقفيمدرسهْألثهرومارتبطليموس

ال!يرايوممدرسةوجدتالمدرسةهذهبجانب

Serapeumستيونيعيامدرسةيفأَوأ

Sebastion،الثلاثالمدارلولهذهوكان

المتحفمكتبةفمت،الفخمةميهباتها

49

ميونونصفألفاًمائينبينماوحدها

.الأولبطيموسأيامفىوكتاباًمخطوطاَ

المسيحيةلإسكندريةا"رسةنشا!

بدونبهيسةأنمارمرقىالقديسآمنلقد

الكنيسةطيعةلأنطويلةمدةتعيقلامدرسة

معلمة.أنها

مدريعةبتاسيسالرلمولمرقىالقديىقاملذا

بالروحلهأوحىفقد،المسيحيةالإسكندرية

كطريقبالمسيحيهللتعليميقيمهاأنالقدس

أسالرعلىالمدرسةهذهفيالجديدالدينلتتيت

منأوأمميأملمنللذينبالنسبةلمواءراسخ

:روبرتالكسندريقوللذا،يهوديأصل

.ومارت.المشحيللتعليمكرسيأول".وجد

الذيالوفت.في.المميحيةعقلالإِسكندرية

يديهيبطققبلمجردالغربفيهكان

.11أعظمإِستنارةطاباًللثرقوساعديه

الإسكنةرية"رسةسماتبعض

الموعوظينمنمجموعةالمدرسةجمعت-ا

والوظائفالأعمارمخلفمنأناسوأيضاً

الفكر،متسعةكانتكنيسة،والجنيات

واحدبتعليمالتمتعأجلمنمعاًيجلسفالكل

نقى.

ومدرسهْالأولىالكنيسةفكرإِتساع-2

وإِعْابحتهدينيهمعاهدتكنفلمالاسكندرية

والعلوموالفلسفةالجغرافياتدرسيثاملةكانت

http://www.al-maktabeh.com



.والروحياتاللاهوتياتبجانب

التدد!نظامالإسكندريةمدرسةأخذت3-

غيرالعلوممنبسللةالدراسةتبدأماففالباً

المؤمننِنيخرالمعلميكسبخلالهاومنالدينيه

يوعالوجدالمعلمنحوالقلوب!حبا

المسيح.

الئخميةالعلاتاتعلىأيضاالمدريعةقامت-

أشبهالمدرمةوكانتوتلاميذهمالأساتذهبين

مجردويسصورهاأسمىفيللتلمذهبمجال

علىمحاف!راتالأساتذهفيهيلقىمكان

منيتجزألاجزأالمدرسةكانتبهذا،الطبه

تلمذهحياةهيصميمهافيالتيالكنيةالحياة

حياةفيالوطيدهالششصيهالعلاقةهذهظهرت

عنهقالالذيالإسكندرياًكليمندسالقديى

11 Bardyالتيالأعاليإبىطلبتهقلوبرفعأنه

كما،الدائمهوإبت!امتهبصبرةلهمأعلنها

العلامهتلميذهحياةفيأيصاظهرت

القديستلميذهعنهقالالذيأوريجانوس

كانلقدلضص!أيقفغريفوريوس

اعماقفيألقيت،فيرهدثرارهأوريجانوس

لهيباً،وصارفيناالحبفإِيثظالداخليهنفوشا

أحبالذيالقدول!اللهنحبعرنابذلك

غيرجمالهاٍلىيجتذبنانفوسناإِلىالعلوم

به.المنطوق

59

،كرازت!ملإسكندريةا"رسةاباء

!ال!ندبنقينرسالنيلسوت()1

إعتنقولما،رواقابختينوسالعلامةكان

فعينهوثقتهديمتريوسالبابامحبةنالالمسيحية

أهليبثرإِنتدبهثمسكندريةالاٍلمدرسةمديراً

وسلمالتقديرلهذاوإسخاببالمسيحيةالهند

سنةإكليمندستلميذهإلىالمدريةقبادة

أهلرأىعندمابنتينوسفرحكانوكم،م989

تومايديعلىبالمسيحآمنمنمنهمالهند

نعخةلديهموجدعندمافرحهوزادالرسول

البثير.يدبخطمىإِنجيلمن

(Y)زلكراا،أكليمفسلعلأمها!

إِكليمندسخرجالهندمنبنتيوسرجعأنبعد

إِلىذهبحي!202سنةفلحطينفيللكرازة

يشجعكانحيثأوريثليمإلىومنهاقيمريه

الزمانذلكفيمسجوناَكانالذياسقفها

بالكلمةيكرزوكانأنطاكياإلىوبعدها

روحيهموفوعاتفيالمكتوبةوأيضاَالمسموعة

وقانونط.ولاهوتيه

م!سيونوديوالبابا(3)

752يعنةمريوطإِلىديسيوسالإمبراطورنفاه

المنفىهذهوكانليبياإِلىفالريانوسونفا،

اطصالمدنأهلإِتقدج!للياكبيرةبركة

بيهم.للكرازةدقيقةكلينتهزوكانالنريه
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أوريجانو!العلامه)4(

الأسكندريةمدرسةأساتذةأعظممن

والدينمنبالاسكندريةام85ينةولد

والدهيدعلىالأولىعلومهتلقى-ميحين

المقدسال!بحبفيهغرسالذيليونيدس

وبعد.قلبظهرعنيحفظهأندكاحتى

يدعلىدروسهتابع،والد،إستثهاد

مدرسهمديرالإلعكندرىإيهليمندس

لمدرسةمديراًعينوقد،الإسكندرية

وعمقونكهبنبوغهإثهروقدالإسكندرية

م212منةرومامدينةبزيارةقاموقد.فل!فته

ليثرحمراتثلاثالبمرهإِلىذهبوقد

.البدعومقاومةالهرطقاتعلىويردالإيمان

912وسنةفلسطينإِلىذهب512سنةوفي

الباباأرسلهم282لنةوفيأنطاكياإلىذهب

.البونانإلىديمتريوس

!ازلكرا9الناسيرسلباباا(ه)

ضدبالجهادأثناسيول!الباباحياةأتسمتلقد

وكانمراتعدةالنفيإِحتملفقدالأريوسيين

ولثرحه،الإِيمانعنللدفاعفرمةالنفيهذا

خدمةفيالنفيهذايستخدمالربفكان

العالم.إلىالأرثوذكيالفكرونقلالكرازة

بهاإتسمتالتيالملامحلحرفرعةكانكما

منةتريفإلىنفىفعندماالقبطيةالكنيسة

بأأنطونيوسالقديىعنكتابهيهبم335

باللغةوذلكالعالمفيالرهبنهومؤس!الرهبان

69

وعرفتالشرهبهذهالبلادأهلفتاثراليونانة

كلهالعالمإلى!إنتقلتالرهبانيةالجاةأوربا

اللاتييهإِلىإيرنيمول!القدي!ترجمهحيث

كثيرينلثبابنفوسفيأثرالكتابلهذافكان

الرهبنه.أحبوا

الحبشة،الناسيرسالقديس

الحبضة،فيبالكرازةأثناصيوسالابااْهتملقد

إِلتهب،(خبارهمفرومتيوسمنعلمحيث

هوكانإذ.لْصتهعنحدثهحيثبمجتهمقلبه

لكىوملياالأثجاربينايديصيوسوأخيه

هديةقدماعليهماقفواولما،الربينقذهما

عينيفيلهمانعمةالربوأعطىالحبشةلملك

المغاراًولادهمايربياأنالملكةوطلبت،الملك

وفاةبعدالمملكةتدبيرفيالملكةويعاعدا

بالمسيحيةللتبثيرفرعةوكانت،الملك

خدمحيثعنهايعرفالبعضكانوخاصة

الحميطريقعنوكذلكهاكمتىالقديى

الحبثةملكةكنداكهوزير

حدثالإسكندريةإلىفروفتيول!حفرولما

أسقفوإقامهالخدمةهذهعنأثاسيوسابابا

سلامه.الأنبابإسمعليها

كانتالحاليالقرنحتىالزمنذلكومن

أثيوبيالكيسةالأساقفةتقيمالقبطةالكني!مة

الداخلى.استقلالهالهاأعطيتأنإِلى
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،أورباالقبطيةالكنيسة

إلىالميحيةدخولففليرجعالمؤرخينبعض

المسيحيةأنحيثالأقباطالرهبانإِلىإِنجيرا

آمنتالتيإِيرلداطريقعنإِليهمدخلت

منعددخرجلقد،الأقباطالرهبانبواسطة

عابرينوالتجارالرهبانمنهمالأقباطالمبثرين

عليهموسهلتأوروباإلىالمتوسطالبحر

منالنلالغملالتيالمصريةالتجاريةالفن

فوملواالرومانيهالدولهإِلىالإيعكندرية

ثمالاَوإتجهواالممقعرواثمفرنساساحل

وملواخىوالبرتغالألبانيامواحلبمحازاة

وقدالريطانيهوالجذرالجنوبيةإِيرلنداإلى

الرهبنه.نظامإليهاجلبوا

نأفرن!مافيبوخريوسليونأ!فويذكر

فردسافيإِستقرواالأقباطالمصريينالرهبان

لهمكانرهبانسبعةاليهاسافرايرلنداوفي

.أيرلندا(بخاءبينالرهبنهن!ثرفيكبيرففل

الطيبيةالكتيبة

ممرسيحيمنكانتالعسكريةالكتيبةهذه

الامبراطورعهدفي!الأقصر+طبةمن

مكسيطنوس.دتلديانوس

الامبراطورطلب(فرنسا)غالياأهلثارعندما

الثورهفمعفييساعدهالطيبيهالكتيبهإليسال

لأفرادهاوكانموري!القديسهوقائدهاوكان

سويسرافيالمسيحيةنثرفيكبيرنمب

منموريسالقديسويعتبرأوربابلادوبعض

79

منهمطلبالحربوقبليراسوقديسيأعظم

فرفف!واالأوثانمعبدفييبخرواأنالامراطور

فإنتقميبالوافلمبتعذيهمفبدأغفبهتار

وحيةبطريقةجماعيةقتلعمليةفيمنهم

بذاردمائهموكانتالثهادةإِكليلفنالوا

المنطقة.هذهفيالإيمان

نيا9فيرالقديسة

الطبيةالحدمةفيالعاملاتفمنكانت

سويسراأهلعلمتالتيوهيالطييةبالكتيبة

ثعورهمويرحواي!حموابأنالنظافة

والمضطالإِبريقتحملوهييصورونهاولذلك

بالمحيحيةتب!ثرهمكانتالوقثنف!وفي

بنواتنيحتولماعميقأَأثراًفيهموتركت

فلما.زورزاحمدينةفيقبرهاعلىكنيسة

أفمتثمللبندكتينديرم!نهابنىتهدمت

القرنفيبادنفيإممهاعلىومقمورةكيسة

فياسمهاعلىأخرىكنيسةوبخت،81

القبطيةالكنيسةحصلتوقد،سوليرمدينة

إليهاأهدىمرونياالقديسةرفاتمنجزءعلى

الباباقدايعةقريباًأستلمكماسويعرامن

موريسالقدي!رفاتمنجزءالثاكثنوده

يي!ثويالأنباالعظيمالقديسديرفيوذلك

ثيهيت.ببرية

لهذهتمثالبالقاهرةمويسرايفارةفيويوجد

.سويعرافيالقطيةالفتاةلدورإعلاناًالقديسة
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وألحاثدرالماتوكتبواممرفيالأديره

-:منهمنذكرالرهبنهعنكثيرة

الإيطالينينوس9ر)1(

وكانالرهبنهقوانينلدرايهَممرإلىأتىالذي

.أوريجانوسبيهاباتمغرما

نيموس،يرا()2

وأغرمممرإِلىوأتىيخيرةبلادإِلىمافر

وعارعنهاعدلثمأوريجانوسبمؤلفات

معفتخاعمأجهامنكلويقاوميقاومها

.رويخنوسصديقه

89

(LS(Tسيانوس

وزهدهمالرهبانتقثفمنشاهدهممادهشلقد

أنفسهم.علىوقسوتهم

أرسانيوسلق!يسا(4)

لأولادمعلماوكانغنيةعائلةمن

الن!كعيثةوإختازروماقيصرثيئودوسيوس

مهاوعايقلميهتبريةالىمصرإِلىوهرب

سنة.أربعين

لاد،سبا)0(

أسقفاًوكانممرفيالرهنهعنكتبوقد

.أوريجانوسلتعاليممحبأَوكان
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هبانيةالرالإنط!لأتة9القبطيةالكنيسة

القبطيةالكنيسةعنديهلماًنيمكنلا

فيدورهاإِلينتطرقأندونالأرثوذكحيه

مهدهيمصروتقبرالعالمفيالرهبهتاسيى

الأنباويعتبرالعالمفيالرهايهالحياه

بالرغمالمجيةفيالرهبنهمؤس!أنطونيوس

أحد.يتلمذلمولكنهجقهبولاالأنباأنمن

لكبيرانيوم!أنطولعظيما

قمنوهيكومابلدةفيم152سنةولد-

سويف.بنيبمحافظةالحالةالعروس

حتىالقبطةاللغةعلماه،غيينوالداهكان-

أتقنها.

في)والداهتوفىعمرهمنعشرهايامنةفي-

ازكانلكنهكبيرةثروةلهوتركا(السنةنفس

لماهأنحتى،روحيةبصيرةذومفتوحقلب

العالممنخرجتأنت11ناداهأبوهجثمانشاهد

.11ب!رادتيمنهفسأخرجأناأمامرغماً

لماالذيلمنجيلفوريةقلةطاعةذوكانكما

إن)ويقولالانجيليقرأال!هنالأبسمع

مالككلوبعفإِذهبكاملاًتكونأنأردت

فيكنزلكميهونإتبعنيونعالالفقراءوأعط

فخرجاللهمنيثخصينداءأنهأحس(السماء

اللهأجلمنا؟نفرادابقرارممتلئالكنيسةمن

فيسةلهالكيرأنطويول!القديىكانأيضاَ

أختهأخذقرارهتنفيذأرادإذوالأمانهالتمرف

وسلمها،والتربيةالرعايةفيكأمانهالمغيره

علىالواسعهأرفهوزعثمالعذارىبيوتلأحد

منبالقليللنفهإحتفظأنبعدقريتهفقراء

أخته.مملحةأجل

القريهمنالحروجم271عامفيبداً-

فيوعانق.اليلبجواركوخفيوالاِعزال

قبلهاالتيالبسيطةبالروحالوعايا

عهاقالالتيهيعينهاالروح.هذه..وأطاعها

فبلتهالذيالعظيمالناريالروح)أنطونيوس

مهجورحمنوسكنالجبلفيتوغلثم(أنا

الحالي(الميموندير)مكانب!بيربلدهفي

شة.عشرينفيهوعاش

للأنباالمريدينيخرالبلذةتلكفي-
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نأ،فاجبروهومسيحهسلوكهأحبواأنهمإلا

ثمويعظهميكلمهميخرجعزلهيقطح

53هعامفيوهكذا.المهجورحمنهإِلىيرجع

وأالأنطويهالرهبنهتكونتالبقعةهذهفي

الرهانية.الجماعاتنظام

هبنةالرأنظمة

تعرف(م503)مهدهافيالرهبنةتكنلمأ-

الروحيةللحياةمعينهأسالبأومحددةأنظمة

القلوبأفاءتحبثعلةكانت،والسلوك

العالم.عنالإنفرادلنفهافإختارت

لةلعزانظاث!:لاأ،

ALIj)j.(الوحدةبإسماًيفاَتعرف-ا

.المتوحدون

منلْريةبأماكنولكنبالإنعزالبدأت2-

إِلىإنتهتثممغاراتأوأكواخفيوالناسالمدن

ودثقوقالمحراءجوففيالكاملالإنعزال

.الجبال

نأببالهمخطرالذينالقلائلالأشخاص3-

إِلىقمدوالْحاإِالأمربادئفيالعالميهجروا

بمفردهمنهمكلفعالقالوحدةطالينالمحراء

منمغارهلنف!هفوجد،يتئاَغيرهعنيعرفلا

الصحراءفيالمبعثرةالطييةالمفائرتلك

وسكونتامةوحدةفيلهاحياتهوقضى

طالبيمنالأولالرعيلهذالاقىوقد،لثامل

قدإذواياعبالمشقاتمنالكثيرالحلوة

لتاء،الردوقرصيفاًال!ثمسوهجلفحهم

إلاالقاحلالمتراميالففاءذلكفييجدواولم

بهافإِرتضواوالمياهالأعشابمنالييرالنزر

حياتهمكانتفقدذلكوفوق،أعوازهملسداد

الأنانيه.للغرائزإِنكاراًالحالههذهعلى

عهنقرأالذيالصارمبالن!كالنظامهذاتميز

النيلثرقبشيرمنالإخوهبعضإحفارفي

للأنجاالسنةفيمراتثلاثجافخبز

به.الإِتماليحاولواأندونالكبيرأنطونيوس

الدرجاتيرففونالنظامهذاروادظلوقد

النفى.بخلاصالأِهئمامبداعيالكهنوتيه

أولبولاا،نباالقديسالنظامهذاروادومن

الرهبانأبأنطويوسنباالاًوالقديس،الواح

الأولى.جاتهفي

هبانيهالرالجماعاتلانيأ:

مماأنهالكطلنحوال!اعونعرفبالاختبار+

يعيشواأنهدفهمالىالومولعلىيعاونهم

بمفردهصومعهفيمنهمكلفعاثن!متقاربين

الاِثتنالفيأووتاملممتفينهارهيقفي

عوامعمنقريبةالمومعهوهذه.يدويبعفل

متوحداًناس!منهامومعهكلتفم،أخرى

وكاناللهمعالحلوةويطلبالكمالينئد

الكمالنحوال!اعونالمتوحدونهؤلاء

الأحدوصباحالشتمساءمعاًيخمعون

إِلىمنهمكليعودثممعاَالصلاةفيليثتركوا

عزلةفيالأسبوعبقيةيقضيحيثمومعته

تامة.
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المتوحدينمنعدداَالواحدالهدفجمعوهكذا

كالأنباL:,,,6معلممنمقربةعلىيعيثون

وأمثالهما.مقاريوسالأنجاأوأنطونيوس

الوحدهْبينجمعتالتيالرهنههذهتصمى

لأنالأنطونيه-بالرهبنةالآخرينمنوالتقارب

الذيهوابريةكوكبأنطونيوسالأنبا

إِختطها.

ببساطةالأنطويخهالرهبانيهنظامولدوهكذا

وهووصفهعنالقلميعجزونسكوروحاية

ألعرةيرعى،روحيأبعلىيخهيعمدنظام

المحبةالعذراويهالنفودرجمهورمنروحية

فيللإنجيلالأباءوتطيقولعلوكلطريق

وأقوالهم.جاتهم

،أولادهأغراضعلىأنطونيوسأطمأنأنبعد

ثمالرهبانيالطريقويعلمهمإِلهميخرجكان

لييمعومعتهإلىمنهمكلليعوديتركهم

الكل.وينموويتدرب

بينبالجمعالأنطونيةالرهبنةتميزتوهكذا-

اًنفبعد،التوحديهوالشركةالمرديالتوحد

التوحدوبخظامالركةفياليميذيقيم

إِستلامالىالأبويطمئنأشهرعدةوتدبيره

قلايةفيبالإِقامةلهياذنوالخفوعالمشورة

ثلاثحواليبعدعلىالجبلفيمحفورهْ

الشركة،مكانمنالأقدامعلىسيرآساعات

طعامبعدقامالقادهأوتدليرهأرادإِذاحتى

الغروبوقتعندهليصلالتالمعةالاعة

وأالفردكلطايوحدنيالراهبيكونوهكذا

101

)ثلأبتديرتحتخافعالتوحديةالثركة

بولسلتلميذهأنطونيوسالأنباتدبير

.(البشط

لمنلابد،قاعدهالرهانيالنظامهذاغداحتى

وبتديرالمثتركةالجاةيحياأنالرهبنهيدخل

الكامله.الوحدهإِلىيخرجأنإلىالتوحد

الاْنباتنيحأنإلىالرهبانيالنظامهذاإِستمر

مستقرهروحوراءهناركاًم356فيأنطونيوس

وفقأمانهبكليتصرفونتلاميذقلوبفي

بهتمخضتوماونمائحهوإِرلثادهضميرهم

الرائعه.حياتهأحداث

بدأتأنطونيوسالأنباالقديىنياحةبعد

عرفت،الرهبافيالجماعاتمنجديدةمرحلة

القدي!يديعلىايرابطهالفرديهبإِسم

منفرداًالراهبيميروفيها،الكبيرمقاريوس

يهيعيق،رهبانيةجماعةمعتناسقف!لكن

عالقوبعضمنفردينقلاليفيالبعفى

يجتمعونوكانوا،واحدةقلايةفيجماعات

يستمعونالعامهالكنيةفيسبتكلمساء

القداسيحفرونثمويبحونالئيوخلتعليم

أغابي()إِسبوعيةوليمةفيالطعامويتناولون

الأحد.عباح

هبانيهال!الشركةلالفا:

مهاصارالتيوهيالديريهأيفاًالرهنةتسمى

تجمعهم،واحدلصورحوليسكنونالرهبان

والملبسوالشربالآكلفيواحدةلثركة
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دير.المكانهدايصمىوالملاة

بنظامي!يرلمالرهانيالنظامهذهولأن

وظائفإي!تحدثلذلكالتوحدوتدابر

بدأتاييالديريةالحياةهذهينظيموصناعات

رئي!للديرفأعبح،الميلاديالرابعالقرنفي

،(ربيته)أمينللديركذلكيساعدهتلميذهله

وأبمكتبهو(مينلبابوحاردروخازن

..افأعتر

نجارة،متعددةمناعاتالديرفيأصبحتكما

201

وأمبحالزراعاتوإت!ثرت،وحدادةوخياطة

تربيةحولهامنوقامت،بستانيهلها

أعمالللديردخلتكما،بانواعهاالحيوانات

للديروأعتىوتجليدهاوطاعتهااليهبن!خ

يخوإِلىووقفياتومصروداتإيرادات

الفديسهوالنظامهذاإيتلم.الذي.ذلك

طورهثمالث!ركةأبباخوموسالأنباالعطيم

الاِخميمي.الكبيرشنودهالأنجا
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ليكلولكااقبام!لاا،ثوذكسلاراقبام!لأا

لاونالبالاميةخلقيدويهمجمعإعتمد

الأقباطرفضبينماالمسيحالدبطيعةالحاعة

النطوريهإلىبالأكثرمالتلأنهاالصيفةهذه

وسمىالميحلل!يدبط!بيعينتناديالتى

الطبيعةأعحابأيمونوفيزيينالأتجاط

الطبيعةليستالطبيعةهذهوبالطبع)الواحدة

ذابتقدالناسوتيةالطيعةوأنفقطاللاهوتية

الذييوطيخاأعتقدكمااللاهوتيةالطبيعةفي

.لكن(الأرثوذكسيةالقبطةالبهيسةحرمته

القديسعنهاعرالتيهيالواحدةالطبيعةهذه

الكلمةللهواحدة+طيعةالدينعمودكيرل!

علىدي!مقورسالباباخلفهالذيالمتجد"

بموافقةالحلقيدونيالمجمععزلهلذاالإيماننفس

.مركيانوسالاِمبراطوروماركة

بروتيريوسالاْسقفالخلقيدوليونأنتخب

أثارمماديقوروسللبابامناؤابطريركيا

الإِمراطور.علىالأقاط

301

لتنفيذبالقوةمركيانوسالإِمبراطورتدخل

وعقد،بمصرخلقيدونيهمجمعقرارات

لمصالحةبالأيعكندريةشودسابروتريوس

.جدوىدونالمونوفيزيين

بروتيروسوموتديقودوسالباباوفاةبعد

إيلورتيموثاوسالراهبالمونويخزيينأختار

فيمنهرغبةالجديدالإِمبراطورفقبلهلهمأسقفا

واًبعدعادولكنه،والهدوءالسلاميسودأن

البابا)الأل!كندريالمونوفيزيالبطريرك

تيموثاوسمهبدلاَوعين(تيموثاوس

wم184-،06لوفاكيور.

فيالكيسهَإنق!مامإِلىالأحداثهذهأدت

قسمين:إِلىمصر

الذينالمونوفيزيينهووالأكبرالأولالقسم+

المتمكينوهمالأرثوذكىالأقباطاًعبحوا

وهموديسقوروسالدينعمودكيرلىبإيمان

خلقيدونيه.مجمعقراراترفغواالذين

مجمعميغةتجلواالذينالآخرالقسم+

ثمملكانيينفدعواالملكوقراراتخلقيدونيه

الملكانيين.الكاثوليكأصبحوا
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مصرفيالكاثوليكية

المجتمعيهابهفيصوريالرياضالأستاذيقول

:91القرنفيالقطي1

السابعالقرنفياليهنكهالأقباطإِعتناقبدأ"

فيالكائوليككانذلكوقبلالميلاديعشر

الأرثوذكسغولكانوقد،الأجانبمنممر

وقدالمعوبةغايةفيال!ثوليكيالمذمبإلى

ال!يلهذافيجبارةجهوداَرومابابواتبذل

مصرفيبسرعةطريقهاالكثلكهتثقولم

عددالأنوالىالبروتتانيهسارتكما

البروتستانتعددمنأوْلممرفيال!ثوليك

الأتجاطعددكانا709سنةإحماءوفي

عددوكان56641مصرفيال!ثوليك

.+511742البروتستانتاوالإنجيلينقاطالاً

مصر؟إلىادينيهلإرسالياتاجاءتكيت

القرنفيمصرفيالأجنهالإمتيازاتدخلت

ولاياتمنولايهْبإِعتارهاعرال!ادس

معإرتبطتقدكانتالتيالعثمانيهالدولة

تقولبمعاهداتالكبرىأوربادولبعضملوك

هذهإِيجادوقي11بوتثرم!زالإِنجيزيهالموًرخه

ىأعلىقطبًالمخيلمنكانالإمتيازات

بلادفيتيقأندينيةإرساليةأوأجنبيتاجر

عينتعثرالسادسالقرنأوائلوفي.معر+

القاهرةفييمثلهاقملاَليانجيرافرنامنكل

الشاسيفرنصاوكيلمايهديالميووألف

الابعالقرنأواخرفيمصرإِلىأتىالذي

أواخرفيمعرأحوالعنعظ!يماًكتاباًعثر

401

عشرالثامنالقرنوأوائلعثرالسابعالقرن

يههمابوتثيرمسزالإنجليزيهالمؤرخهوتردد

الاْقباطتمحكيثدةعنماييهديالم!يو

إلىتحولهموصعوبةالأرثوذك!يبمذهبهم

كلفييوجدلا+إِنهفقالالكاثوليكيالمذهب

وثمكهخطئهفيوملبعنيدشعبالدنيا

الحارجينأي)ابشقينهؤلاءمثلالقديمةبمبادئه

وأمهرأعظمفإِن(ال!ثوليهيالمذهبعلى

ي!ثتغلونكانواالكاثوليكالمبثريينوأحذق

نتيجةولافائدةبلاعديدةسنبنبيهميخما

.اتذكرا

تذهبالكاثوليكالمبثرينجهودكانتلقد

واحدأقلزحزحةيشحيلوكانالرياخأدراخ

ولذلكالأرثوذكسيبمذههالتمكعنقبطي

واحدقبطيجذبالمبثرينجميععلىتعذر

منبذلوهممابالرغمال!ثوليهيللمذهب

هائلة.ومماععطمةجهود

جهودتصويرفيماييهديالمسيويمفيئم

المذهبإلىالأقباطغولفيال!ثوليك

هؤلاءإِن11فيقولتامةعراحةفيالكاثوليكي

مدقاتتوزيعمالثرةمرهقمدواالمبثرين

دمماعإلىيتميلوهمحتىالأقباطفقراءعلى

عدداًوجمعوامحلاًلهمفاوجدواتعاليمهم

يوزعونوأخذواالبائينالفقراءمنكبيراً

بينهمالوعظياشرونثم،الصدقاتعليهم

بلاالكاثوليكيالمعتقدإِلىجذبهمفيجاً

ل!رساليةجديدرئي!تعيينوتصادفنتجة
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عنالصدقاتبمنعفامربمصرالكاثويكية

الوعظلسماعالمجىعنفامتنعواالفقراءهؤلاء

إِمتنعواالوعظسماعإِلىيطلبونهمأرسلوالما

الكاثوليكالمب!ثرينهؤلاءمعيبقلموبذلك

مذدرجواالذينالفقراءأطفالإِلادائمةلمفة

سلوكوبغيرال!ثوليكيالمذهبعلىنثأتهم

عنواحدقبطيتحويليمكنكانماالبيلهذا

يكتبلمالطريقةهذهوحتى،الأصيةعقيدته

الأطفالبعضفمانالأحيانبعضفيالنجاحلها

ثمسهمحداثةفيروماإلىأرسلواالذين

إِلىعادواالدراسةفيطويلةسنينأمضوا

ممرإلىعودتهمعندالأرثوذكسالمذهب

ةبالمعر!وتسلحهمالواسهْمعارفهموإِستغلوا

ماييهديالقملأظهروقد،كنيستهمنفعفي

الأقباطالأطفالعلىالحصولصهولةلعدمتالمآ

المذهبعلىتنشئتهميمكنحتىولادتهممنذ

حينوالدهثةالعجبويتملكهالكاثوليكي

العوزألثدوفيالفقربراثنبينأقباطاًيرى

يستحيلذلكومعالإِفطهاددروتحت

أنهيذكرثمأولادهمفييطالمرعلىاٍغواؤهم

نافرإمبراطورمنأمراًتلقىشةفي

طيبةعائلاتمنالأقباطأبناءمنثلاثةبإختيار

يسحطعفلم،فرنسافيللتعلملإرسالهم

الطيبةالأصرمنيعواءسبيلاَذلكإِلىالومول

البائة.يعرالأأو

منكثيرينفمفينجحواالكاثوليكلكن

إِلىاليونانينأوالصوريينمنبممرالمقمين

501

عدةلل!ثوليككانا73أشةوفيمذهبهم

عدفjتيجوأبوأيوطفيالصعيدفيمراكز

البابافأرسلوأسوانوالأقصروجرجاوأخميم

نأالإرسالياتهذهساءلروًدثرالثانيكليمان

إِرسالعلىالأقباطلحضوسهمفيمايبذلوا

يقبلفلمفيهالتعليمهمروماإِلىأولادهم

الأِرسالياتهذهأصحابوتمكن،ذلكالأقباط

فيللدراسةال!ثوليكالرومأبناءإرسالمن

المذهبنذلىمناًطفالإرسالأيروما

ثوليكيلكاا

منإئنانخرجأنعثرالثامنالقرنفيوحدث

المذهبوإعتنقاالأرثوذك!الأقباطالمطارنه

أسقفأثناسيوسالأنباأولهماالكاثوليكي

9173سنةالكثلكهإعتنقالمصريأوردثليم

الكاثوليكللأقباطرسولياًنالًباَرومابابافعينه

1اسنةمصرفي 7 iوعينالقدسف!ظلوقد

خريجياًحدمراغيمالحهومصرفينائباًله

هذايلبثولم،رومافيالميماننثرمدرسة

الأرثوذكسيالمذهبإِلىعادأنالأمقف

بانهالموقفهذابهيوصفماوأقل4741سنة

الطائفةإدارةفتسلم،العبثمنفرب

مراغ!عالحوكيلهالكاثوليكية

(44V4-8أVأ)طانفةبإِدارةالاباعهدثم

ساءروًمنثلاثةإِليالكاثوليكقباطالاً

جاءأنإلىبالتتابعالفرنسيس!نيهالإرمالة

خرجالذيالأرثوذكسيايانيالأسقفدور
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قرارفمدرجرجاأسقففلايفلأنطويخوس

وآزرتالأرئوذكيهالكنيةمنحرمانه

السجونغياهبفيفالقتهالكيسةالحكومة

روما.إلىبالفرارلاذحتىالتعذيبولقى

فلايفلأنطويوسنباالاًعهدوفي

الطوخيروفائيلالأنبا3ر(1761سنة)

الثخمياتمنالطوخيوروفاثيلأسقفاً

فهو،ال!ثولييهةالكنيةتاريخفياللامعه

نضركيةإلىصغرهفيأرسلجرجاأبناءمن

المؤرخهعنهترويالأسقفهذا،رومافيالإِيمان

فيأخذأنههيغريبةروايةبوتثرالإنجليزيه

تحيزولعل.روماإلىو(ريلبالقوةعغره

أملىالذيهوالروتستانتيلمذهبهاالمؤرخه

الطوخيأتموعندماايعبيرفيالمبالفههذهعليها

ونبوغهعقريهأنالاوطهإلىعاددراسته

اصتدعاء،رومافيالباباويهرجالعلىأمليا

اللفةقواعدكتابفالف،والترجمةللتأليف

والبحيرية(المعيديهباللهجة)الممرية

كما،1746صنةالفعرداقبطياًوقاموصاً

الحولاجيمنهادينيهكتبعدةبطبعقام

وتوفىوالرساماتوالأجبيهالمزاميروسفر

1شة v v rنائاقدسيروكسيالباباعينثم

بعدهعينثم5ممرفيرمولياً

-IVAoمنرسولياًنائباًفرارجييوحنا IVA1

الكثلكهإعتنقفرارجييوحناعهدوفي

عدةألفأرثوذكسياًعالماًوكانغناميصهيون

الفريغورمميوايقويمالقبطيايقويممنهاكتب

601

متىإِلىرسوليناثببمنصبالباباعهدثم

.821-2ا788مننيابتةأمتدتالذيرقيطي

عشرالقاسعالقرنفي

فيالكثلكهقباطالاًإعتناقممةاًوفحتلقد

العددكانعسرواثمنعرالسابعالقرنبن

القرنفيذلكعنيخلفالأمرولكِنضئيلاَ

فيال!ثوليكيالمذهببرزفقدعثرالتايعع

عليمحمدعهدفيالأقباطكيروًاعتنقهمصر

فيفكرالواليهذاناٍبل،غاليالمعلموهو

المذهبإلىبالقوةكىiثو'Vاا،تجاطغويل

وفي،الفرنبنلأعدقالًهإرفاءال!ثوليكي

رومابابادرارعدرعرالاسعالمَرنأواخر

فيال!ثوليكللأتباطبطريركاولبتعين

مقار.كيرلىالأنباوهو(9981)مصر

كاليالمعلمكفلكة

فيالفرنسيينإسخداممنعليمحمدأكثر

لقدومالمجالالموظفونلاءهوًفافسححكومته

هذ"رجالورأىالفرنسيهالدييهالبعثات

منمواطيهمبنفوذيستعينواأنالبفات

مآربهمغقيقفيعليمحمدلدىالفرنسين

إِعتناقعلىالأقباطيحملأنلهوزينوا

بلادهفيالمسعحيينإنقساممنبدلاًالكثلكه

تدخللمالروتستانيةاًنمعمذاهبعدةإلى

القرنمنالثانيالنمففيإلاالمصريينبين

الكاثوليكالأتجاطعددإنومعع!ثرالتاسع
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مستبداَرجلاًعليمحمدوكانفئيلاَ،كان

ففكرمآردهتحمقفيالغاثمةالفوةعلىيعتمد

كانوإذا،بالقوةالفرنسينرغبةيحققأنفي

مصرفيالميجينإنتظاموهوسليطًالرأيهذا

بعضغويلأيسرفايهماواحدمذهبف!

تقدير-إلىأقمىال!ثوليك-علىمنمئات

مائتيمنأكثرتحويلأمالأرثوذكعيالمذهب

ال!ئوليهى،المذهبإلىأرثوذكسيالف

رثىغاليالمعلمعليمحمدفاِشدعى

الأمر،عليهوعرضالأقباطوكيردواوفي

قفزتأنولابدالاْمروهالهغاليالمعلمفإنزعج

الأقباطمنالشهداءاْلوفدماءعورةذههإِلى

محمديقنعأنوحاول،دقلديانوسعهدفي

المذهببينكبيراًفرفأَهناكبأنعلي

دونالأرثوذكسيوالمذهبالكاثوليكي

بعقلهغاليالمعلمإِستطاعتفكير.وبعد.جدوى

وأنالمازقهذامنيخرجاًناللماحورأيهاياقب

هذاأنوهينظرهبوجهةعليمحمديقنع

وسفكقلاقلبغيريتملاالعقيدةفيالتفير

وقتفيالبلادفيالفوفىفتقعكثيريندماء

العسكريةبماستعدادتهايثاغليثنلفيهى

نأوعرض،وغيرهاالعرببلادفيوحروبها

رأىإِذاحتىالكثلكهب!عتناقوأسرتههويبدأ

منإتبعوهالمذهبهذاعتنقاٍكبيرهمالاْقباط

أسرتهوأفرادغاليالمعلمفاعتنقأنفسهمتلقاء

إِلىالأقباطتحولفكرةتنجحولمالكثلكه

لمحمدالفرنسيونوكضف،الكاثوليكيالمذهب

157

هذهخدعتهوكانتكتابهكيرحيلةعنعلي

ذلكبعدلىاغتيالهعليهالواليغفبأسبابمن

زفتى.فيا282مايو5في

إعتناقفذمصرفيالكاثوليكيالمذهببرز

وبعد،المذهبهذاأيرتهوأفرادغاليالمعلم

باصيليوسعليمحمدعينغاليالمعلممصح

اطكومهمحابهرئيىغاليالمعلمإِبنبك

ال!ثوليكالأتجاطكبيربكباسيليول!وأصبح

.عامبوجهالأقباطفيثخميةأبرزكانبل

الإيمانإنتشارمجمعأرسل2371شةفي

الفرنسي!يخهالأرساليةريخسإِلىالمقدس

للدراسةقبطبنثابيناليهيرلعلأنبممر

فإِختاررومافيالإيمانإيختثاربمدرسةالدينية

والثانيجرجامنالطوخيروفائيلهماأثنين

البعثاتإِرسالوتابعأخميممنمراغيمالح

هذهمنالمتخرجينعدد(نإلاروماإِلىالدينيه

الكناضحاجةيواجهلافئيلاًكانالبفات

كاثوليك.كهنةإلى

الإيمانإِلارمجمععهدام187سنةوَفي

في(الجزويت)اليسوعيينالأباءإِلىالمقدس

للأقاطإِكليرييههمدرسةبتالعشلعوريا

فانئتبادارتهاوالقيامبمصرالكاثوليك

بالموسكيا987سنةإكليرييههمدرسة

يرصلونثمفقطدرويهمالطلبةفيهايتلقى

الإكل!يريكيهايسوعيينالأباءمدرسةإِلى

وعندواللاهوتالفل!فةبهاليدرمواييروت

http://www.al-maktabeh.comالأباءرحلمصرفيالعرابيةالئورةقام



مصرمنالأجانبرحيلموجةمعاليسوعيون

المقدلمةالعائلةمدرسةإِن!ثاءتما9AAسنةوفي

فالحقت،بالقاهرةبالفجالة(الجزويت)

شةوفيبهاالثانويةالإِكليريكيةالمدرمة

والأنبامقاركيرلسالأنباكتبا698

برزيأغناطيوسوالأنجاصدفاويمكشموس

عئرالثالثليونالباباإِلىالكاثوليكمطارنة

للأقاطإكلريكيةمدرسةإِنئاءبثان

فيهاالتدريسيكونطهطافيالكاثوليك

الإِكليريكيةالمدرسةعنفضلاَالعربيةباللغة

فياليسوعونالأباءيديرهاالتيالمغرى

99Iسنةإِفتتاحهاتمالابافوافقالقاهرة A.

لهارئياًالليلسبعأثناسيوسالقمصوعين

لطلابإِكلريكيةطهطامدرسةوصارت

إِكليريكيةأسستثمفقطواللاهوتالفلسفة

إِلىثمطنطاإِلىمقرهانقلثمبالقاهرةمغرى

وعينبالمعاديالإِكليريكيبالمعهدالحاصالمبنى

ايطفانوسالأنبا4691سنةالمعهدمديراًلهذا

الآنالكاثوليكالأقباطوبطريركالكاردينال

للدراسةخصصتفقدطهطامدرل!ةأما

الإِعدادية.

الفرنسش!نالأباءأنثاالعئرينالقرنوفي

واللاهوتالفلفةلدرالمةالجيزةفيالمعهدهذا

منالفرن!صيسكانالرهبانبهبالدريسويقوم

الأقباطمنطلبتهوجمعوإِيطالياممر

عطمة.مكتبةوبهالكاثوليك

801

مصفيالكفكلةإنقشارمقا!مة

لخامساكيرلسير&البطر

القسريمامةبعدأنه9851سنةفيحدث

الكاثويكالأقاطكهنةأحدمقارجرجص

فيهتطاولمنثوراًأعدرأنالطائفةلهذهأشفاَ

عدةكتبكماالأرثوذكسالأقاطعلى

لتحويلالصعيدفييتجولوأخذ،رلمائل

الكاثوليكيالمذهبإلىالأرثوذك!الأقباط

طائفتهمأنوتوهمواالأقباطنفولوفإنزعجت

جريدهمراسليهبحتىالتبديدخطرفي

جريدتهإِلىالقاهرةفيالتايمز

فيأعلن(رومابابايقصد)الباباقداسةإِن

ديسمبرثهرفيأصدرباباويمنثور

ترتيبإعادةفيبرغبتهالمافي981هسنة

للأقباطاٍسكندريةكاثوليهيةبطريركية

الأسقفجنابعلهاوعين(الكاثوليك)

3ورمصرفيرسولياًنائامقاركيرلس

للوجهوالآخرالبحريللوجهأحدهماأيقفين

والمندوبسوجارالآببحفورالقلي

قنملجنابوبحفورالباباقبلمنإلحمومي

الأقباطممالحالمتوليالنمساجنرال

الممري.بالقطرالكائوليك

الباباقررفقدالدقةتعوزهالمراكلقولاًنعلى

للبطريريهةخافقينإِيارثيتينتاسيى

إلىالوسطىمصروتثكلابيافيإحداهما

طيبةإيباريثيةوالثانيةالمنيامديريةنهاية

مديريةجنوبالواقعهالبلادعلىوتثمل
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الآنوإيىجنولاالمصريالقطرأقصىإلىالمنيا

خاعةإِيارشهالكاثوليكللأتجاطتوجدلا

البطريركيةإِيبارشةيتعبلالجريبالوجه

للدفاعالحامىكيرلسالأنجافإِنجرى،بالقاهرة

التاليالمنثورويهبالأرثوذكسيةكيشةعن

الثعبوأفرادوالكهنهوالأساقفهالمطارلهإلى

مه:جاءا!لقطي

وأيفلواأنمنثعبناأفراد.ونحذر...ا

ونحرصهمالأموربظواهريفترواأوينخدعوا

يقبلواولاكلاماالقوملأولكيسمعوالابأن

نألهميسمحواولا(أدلةغير)دعوةلهم

ولاالأرثوذكحيةكنائنافيبصلاةيحتفلوا

فإنالكي!ةتعليمعنغريبةبعقيدةلهميقروا

901

ترضىولاأبداًالبدعتقبللاالأرثوذكسية

لروحقديماًالمغايرةأوحدبثاانحترعةبايعاليم

نصتبماإلاتتمكولاالقويمالمسيحيالتعيم

القوانينبهوحكمتالمقدسةالكتبعيه

القدسالروحمنالمثبتهالمجامعواًيدتهالرسولية

أبداًتمحولاجيلكلفيالأباءبهوعلمت

غريبتعليمالكاملالقويمتعليمهايتخللبأن

نأترغبولاالظلامبنورهاببهتزجأنتريدولا

اْنوتجتهدتودبلالفلالة-بهدايتهات!ترك

وخاليةوصمةكلمننقةأمانتهاعلىتحافظ

منومنزههعيبكلمنوعاريهلثائبهكلمن

.11فسادكل
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إليوبيافيالازثرذكسيةالكنيسة

ومفاهاالحبئةإِسمأيضاًإثيربياعلىيطلق

أطلقهالذيالإِسمأما،الأولاليتأوالمهد

ومنهاإتهييفهوعليهاالقدماءالممريون

إِثيوبيا.اليونانيةالكلمةجاءت

سليمانإلىالحبشةملو&هـإنتساب

سنةحتىالحبئ!ةبلادتحكماييالأسرةكانت

يؤكدماعلىوإِنقرفتملادية0081

وملكةاطكيمسلمانإِلىالموًرخون-تنتب

ينتشونكانواإِنالمؤكدمنليسولكن،سبا

عددوكان،نسلهامنبالفعلأمزوراًإييها

القرنهذامنتصفحتىالجشةبلادفياليهود

صاحبواالذينسلالةمنمليونربعإلىيملون

تلكوكانت،الأحبايقبلادإيى!يمانإبن

كانتوإنالجثةبلادأيخرعلىمالكةالقيلة

علىظلتبينماالوقتمعيعلطانهافقدتقد

مقاطعةفيهناكالمسيحيينرثاكةتحتمعتقدها

تيجري.

115

الحبشةنيالمسيحية

أكانسواء،الجثةفيمنتشرةاليهوديةظلت

وأسليمانأرسلهمالذينالكهنةبسببذلك

عددقبلوقد،لليهودأخرىهجرةطريقعن

طريقعنذلكتميختالمسيحيةمنهمكبير

الذيالجثةملكةكنداكهوزيرالجثيالحمي

وأهناكالفصحفيلي!ثتركأورشليمإلىجاء

فيلب!معتقابلفقد،عليهنذرأيلإيفاء

(8أع)وعمدهالمسيحإلىاًرندهالذيابثر

إلىذهبقدمتىالقديسأنالتاريخفيوورد

فيسيماولاآسيافيبثرلماأنهإِذ،هناك

بابطريقعناٍليهاذهب،اليمنجهات

المسيحإلىالكثيرينإجتذبوهناك،المندب

ترحياذلكلاقىوقدومعجزاتهبتعاليمه

متعطشبنكانواالذين،هناكاليهودمنكبيراَ

لا،الحنونالأِلهذلكعنالارالحبرسماعإِلى

التيالنواتمنالكترلديهموأنسيما

إكليلهناكنالاًنهويروون،تخمه

آسياوفيهناككرازتهيؤيدومماالإِضئهاد

إنجيلمننسخةوجدبنتيوسالعلامة،اٍنمعاً

الجزيرةشبهأواليمنفيالعبريةباللفةمتى

القرنفيهناكللفطقةزيارتهعندالعربية

متىالقديسكانوقد(ام86)الميلادياياني

.وجدواإينماالعبرانينبتبضيرمعنياً

اكسوم(أخبار)كتابفيوردماذلكويؤكد

القرنفيمسيحيحبثيتاليفمنوهو

فيمصيحيرسولأولأنيذكرحيث،الرابع
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الذيالحثةملككنداكهفهرمانههوالجثة

الحقيقيالتاريخولكن.(8أع)فيتعميدهذكر

الميلاديالرابعالقرنفييبدأالحبئةلكنيسة

فرومتوسوهوللحبشةأمقفأولبرسامة

Ftumentiusسلامه3بإسيمالذي

أنهوالتقليدالتاريخفيعنهايوارثهوالقمه

معAedisiusإِيديسيوسأخيهبرفقةكان

فيوكانوا!لهماقرابةذيصورمنكيرتاجر

إِلىاحتاجواالطريقوفي،الهندإلىطريقهم

اطبئيهالموانىإحدىإلىفمالوا،والماءالمؤن

هجموادع!نهارآهمفلما،إريتيريافيولعلها

كانتالذكنالروممنأنهملظنهمالفينةعلى

الوقت،ذلكفيبينهمستحكمةالعداوة

هذانإلايجولمالفينةفيمنبقتلوقاموا

إِلىوأهدوهماالغنائممعفحملوهماالثابان

فمالكم012مافةعلىأكسومفيالملك

أنهالظنهمالملكقاعدةوكانتأوغنداثروَ

فيها.العهدتابوتلوجودمقدية

مرموقةوظاثففيوعينهماالملكبهماففرح

فيزوجتهالملكةمعإيئتركاالملكماتولما

وتهذيببتعيمفرومنتوسقاموقدالحكم

إِلىالعودةفيمنهااصتاذنيثبفلماإبنها

توجهبينماعورإلىييوسإِيدفعادبلدهما

الباباليبلغالاِسكندريةإلىفرومتوس

قدكانحيثالحثةباخبارليالرصأثناسيولر

رجالبينالميحيةنضرفيهناكمكانتهإستغل

ف!نثمومنالثبداتوبعضالبلاط

111

بحثفلماروجةرعايةإلىيحتاجونالأحباش

رأيهمإستقرالأساقفةمعجيداَمرالاًهذاالبابا

بهذهيقوممنأنسبهوفرومنتوسأنعلى

فيهمثلكنجدهخلافكرجلأي:لهقائلأَالمهمة

للقياممتحقاًيكونفيكهيكمااللهروح

إلىوأرسلوهالآياديعليهفوضعوا،المهمةبهذه

الإلهي،القداسسيمالابالكتبوزودوههناك

فيهاييهبالتيالأولىالمرةإنهاويقال

الوقتذلكحتىالقسوسكانيخت،القداس

الأمتلام.طريقعنقلبظهرعنيحفظونه

البهيسةتوا!يخمختمركتابفيأيفاًورد

لومو،لمؤلفهام873سنةالموصلفيالمطبوع

زمانفيالذينالأحباك!الاْقباطتبعقدأنه

بهمهقيلاًقليلأتمرواقدكانواأثناشوس

الكنيسةإهتمامتزايدوقد.الإيعكندريهْأساقفة

وصارتالحثيةالكني!مةب!بنتهاالقبطة

عثرستةلمدةمطارنتهاريعامةعنالمسولة

إليالمن!وبالقانونإنبل،الزمانمنقرناً

والثمانينالأربعةالقوانينضمننيقيهمجمع

منبطركعليهمبطركلا+والحبشيقول

لأنأنفهمفيمنهمباختيارولاعلمائهم

صاحب!دتحتمنيكوننماإِبطركهم

عليهميملحأنينبفيالذيوهوالأسكندرية

البطريركمفاهامريانيهكلمة)جاثليق

ف!ذا،تبلهومنالبطركدونهوالدي(الصغير

لهفليسالميقهباسمالمذكورهذاعيهمبطرك
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يكونأنغيرمنالبطريركيةبإِل!ميكرموإِكْلا

علىمحافظةالحبشةظلتوقد.ذلكسلطان

الإِعرافورففتالقطيةللكنيسةولائها

أيفاًورفضتوقراراتهخلقدونيهبمجمع

عينتهمالذيناليزنطيينبالطاركهالإِعتراف

وإِدمتمر،ممرعلىالرومانيةالإِمبراطورية

القبطيالبطريركبيدالحبشيالمطرانتكريس

أمهمالقبطيةالكنيةيعتبرونوظلوافقط

أبوهم.القبطيوالطريرك

الحبشةفيالرهبنة+

عندمام084سنةالحبئةإِلىالرهنةدخلت

القديىمنالمقدسالإِسكيمأرجوايأباأخذ

وأأرجوايوكانالئركةأبباخوموسأنجا

الأقباطرهبانمنتصعةبينالمتقدمهوإِرجاوي

III

القديسمنالرهبنهلثكلأخذواالذين

معحياتهممنلثطراًقفوابينماباخوميوس

فيتعنيأرجاويوالكلمةتادرسالأنباتلميذه

الحقيقيإِسمهأما(الروحانيالشيخ)الحبف

مايكائيل-،الكبير-زاك!مايكائلفهوزا

الكبيرمجائيلالمعنينفسوهوميخائيل

القديسأمرهموقد،فيهمايقدمبإِعتاره

أومىح!بماالحب!ثةإِلىبالتوجهتادرس

.باخوميوسالقديس

مجموعةتوجهتالميلاديالحامسالقرنوفي

فيلئعبهاوثبتوابهاأقامواالأقباطالرهبانمن

الباباأرسلفقدوكذلك،الواحدةالطيعةعقيدة

سنةهناكإِلىقبطياًراهباً(rAالبابا)بنيامين

الإِيان.فيهناكالشعبلتثبيتم566

القديسهوالحشةالرهبنهقديسيأشهرومن

م(231فيتنيح)الحبثيهمانوتتكلا

إثيوبيافيالكالوليكيةالكنيسة

البلادإِلىالدخولفياليسوعينأفلحأنبعد

مرسلانأغتيل،عشرالسابعالقرنخلال

عملإِنقطعأنفكان،6389سنةكبوشيان

عندماأ838سنةإِلىذلكأعقابفيالمرسلين

على(Sapeto)سيتواللعازريالأبقام

قامثمومن(Aduwa)أدوافيمنزلتأسش!

Giustinoجاكوبسديجول!تنوالأب de

Jacabisوتغرهأدوافيفعالبدور

(Tigre).
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الارمفيهالكفيسة+

البهاشأقدممنالأرميهالكنيسةتعتر

مرتبطةالكنيمةهذ،بقتولقدالثرقية

والعصورالأزمنهعبرواللنةوالشعببالأرض

لاالذيالأرنيإِن11كاراباخأساقفةأحدقاللذا

إِيماناارفياَ.يعدلاالمسيحيهإِلىينتمي

011واحدممدرمنينبعانالوطنيةوهويتنا

التيوالدينيةالياسيةالأحداثمنبالرغم

وغيرت،الشرقفيالمسيحيينكيانهزت

ظلوارمنالاًنفاٍكنائحهمتاريخمجرى

ولغتهموطنهمعلىالومحتىمحافظين

اًيثديجعلهمماوهذا،وتقالدهم!ايمانهم

يخماتفامناًوأكثركنيتهمحولألتفافاً

أريخيا.الأمبوطنهمإِرتباطاًوأقوىبينهم

في!اجغر9يخيأتارمينياأر

منالثرقةالشماليةالهفبةعلىأرميانقع

متر002.أو005بينإِرتفاععلىالأنافول

جبالسلسلةمنجزءوهىالبحرسطحعن

قممهااًعلىالجبية"الجزيرة+سميتالقوقاز

سفينةعليهرستالذيالجلوهوأراراتجبل

وفان)ييفانجبليةبحيراتويخها،نوح

.(ورمياأو

إِلىنسبةهاي"11إسمأنفسهمعلىالأرمنأطلق

بلادهمعلىواْطلق"هايك11الأسطوريالملك

فذلكوأرمياأرمنإِسمأما،هايستانإسم

التقاليدفيجاءكما+هايكبن+أرمينإِلىن!بة

113

الأرمييه.الثعبية

مزيجوهمالآريالجنسإلىينتمونوالأرمن

نزحواالذفيالألبوجبالالبلقانفعوبمن

+الأورارتو+أيالقوقازب!ثعوبوِإختلطوالثرقاً

السادسالقرنفيوذلكواحدةأمةليكونوا

لسانعلىالقدبمالعهدفيوذكرالميلادقبل

وأأراراتبئعوبالإستنجادنداءاتالأنبياء

أورارتو.

أرمينيا:فيالمسيحيةبداية

الأرفيهالكنيسةأنالأرمنيالقليديؤكد

يقولحيثرسوليةكيةهيالأرئوذكسيه

تداولرالرمولينبانالكنسيالقليد

فيبالمسيحيهالأرمنبئراوبرثلماول!

ايلادي.الأولالقرنمنتصف

كريغورير!القريس9درطادالملك

لم/المنورًكريكورالارمني

فيالحكمزمامالثالثدرطادالملكتولىلما

الإمبراطورمعتحالف(203-485)أرمييا

الملكوجعلالمسيحيةإِضطهادفيديفلديانوس

كريكورأسمهأرمنياًئاباًخدمتهفي

درطادوكاناليونانيةاللغةلقنغريغوريولو

الملكوالدهقاتلأناجإِبنهوكريكورأنيجهل

كبادوكيهإِلىاًنذاكهربقدوكان،خوسروف

بالمسيحيه.وآمنتثقفحيث

تقديمكريكوررففىأناهيدالآلههعيديوموفي
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إِيمالهعنالملكأماموأعلنللوثنالغرابين

بقىعميقهبئرفيبإِلقائهالملكفامرالميحي

سنة.عشرةإِثنتيفيه

طباعهمنغيرنفسيبمرضدرطادالملكأصيب

المرضذلكمنيثفولموجههمعالمودثوه

الجب.منغريفوريوسبإِخراجأمرعندماإِلا

هووإعتمدالمسيحيالدينإلىالملكإِهتدى

القدي!يدعلىالفراتنهرفيوحائيته

بانهمالأرمنويفخر103عامفيغريغوريوس

ديانةهيالمسيحيةالديانةأنتعلندولةأول

إِمارةمثلالإماراتبعضإِلايبقهاولمابد

الذيميلانومنثورأنالمعلومومن،الرها

فيإلايعلنلمقطنطينالملكأعدره

.م331طم

كنيسة9المنوركريغوريوسيسالله+

إشتمياثزين

لأنهبابورالأرمنيغريغور!وسالقديىيلقب

إِعتقوبففلهأرميياإلىالم!حنورأدخل

الم!ميحيه.الشعبأفرادوجيموحالثيتةالملك

يئيرحلماًرأىغرينوريوسالقديساًنويذكر

كنيسةاٍنثاءموقعإلىذهبيةبمطرقةالمسيحفيه

فيأنشئتوهكذا،البناءتفاميلمع

العاصمةمنبالقربجديدةكنيسة303عام

وأطلقوثنيمعبدإِنقاضعلىثابادفأغار

الإبننزول+اًياثتميادزينإسمعليها

.+الوحيد

I%%

لرذكسيةالا.لممنيهالاْلمالكنيسة+

المسكونيالمجمعفيالأرمنيهالكنيةتاركلم

لكنها43اعامأفسفيعقدالذيايالث

توصياته.جميعوطبقتتعاليمهجميعقبلت

حيثخلقيدويهمجمعفيتشاركلمكما

هجماتضدالم!يحيالإكلانعنتدافعكانت

.الفرس

ثأنالأرمينيه-شأنهاالكنيسةتعترفولم

بمجمعرثوذكسيةالاًالقبطيةالكني!ة

كيرل!بتعاليمتمسكطوتعلنخلقيدويه

الكلمةللهواحدة+بطيعةالقائلالدينعمود

منتعترالأرفيهفالكنيسةلذاالمتج!د"

ثقيقاتهامعالحلقيدونيهغيرالكنائس

والإثيوبية.والسريانيةالقبطيةالكناش
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الكالوليكيةالا)منية+الكنيسة

فياليزنطيةالكي!ةمعالحوارحركةبدأت

هاليثنورنريمال!ثويكوسعهد

ذلكبعدعملهوتابع(6611-7311)

فيونجحلامبروناتسنرسي!طرسوسأسقف

لزيارةروماإلىللحجالأرمنبعضإِيعتمالة

موالهماعلىوساروبولسبطرسفريحي

سياخلفهومنالثابكريكورالكاثول!يكوس

روما.معالوحدةوراء

أيعاقفةمنلثديدةمعارفةلقىالتيارهذالكن

الإِرتباطفيالمحاولاتدلإلىأدىمماأرمينيا

بروما.

الإِمبراطوريةبدأتعئرالثامنالقرنبدايةمع

فيجيولثهاوتقهقرتالإِنهارفيالفارسية

الروسيةالجيودقزحفأمامالقوقازمنطقة

فيباكومرفأإحتلالذيالكبيربطرسبقيادة

حمايةتحتأريياأصبحتهكدا،2721عام

الرو!يه.الإِبراطورية

إنتهزتلإِستقلالهاأرميافقدانومع

فيونجحتالظروفهذهالأجنبيهالإِرساليات

الكائوليكي.نشاطهانثر

للوعولسياستينالكاثوليكإِتخذالواقعوفي

أغراضها:إِلى

الحاكمةالسلطاتقبلمنالفغطسياسةا-

القططينيةبطريركمعحدثماوهذا

بمجمعيجاهرمنكلحرمالذيأيخديك

ارزروممنايسوعينالرهبانوطردخلقيدوفي

115

عليهالسلطاتبإِثارةالفرنسيالسفيرفقام

عليهالقبضألقىحيثالبلادخارجونفيه

فيوأعدمالتفتيث!محاكمأماممحاكمتهوتمت

.1171عامفرنسا

الثعبإِغراءهيالأخرىال!ياسة-2

إشمالةفينجحواوقدلعقدتهموإشمالتهم

سيباتمنمحيارإِسمهراهب

(61 7 4 9 -1 6 V)صفاًيرأد!كانالذي

إ3ِعليهمأطلقالأرمنمنالرهانمنجديداَ

.ايخارين+

تثرين62فيحلبفيإِجتمع0471عامفي

منوبعضأساقفةثلاثة(نوفمر)الثاني

إِبراهامحلبأسقفوإِنتخبواالشعب

التامهثركتهموأعلنوالهمبطريركاًأردزيفيان

روما.كرسيمع

فيروماإِلىالمنتخبالبطريركوسافر

فماِستقبلهرومابابامنالتثبيتلينالا74اعام

تثرين62فيعثرالرابعبندكتسالبابا

إِعترافهوقبل2471(نوفمبر)الثاني

علىكاثوليكياًبطريركياًوثبتهالكاثوليكي

تاس!توبالتاليكليكيةفيالأرمن

وإنضمت،الكاثوليكيةالأرمنيةالبطريركية

اٍليها.انحتاريةالرهبانية
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الصرفيالكال!ليكالا.رمنكنيسة+

إلىمصرفيالكاثوليكالأرمنتاريخيرجع

عائلةأربعينشملالأمجث،7341عام

أمvrvعامعغيرةكنيسةويثيدوابالقاهرة

الأرمنبطاركةابتدأسنةومنذ

الرعاية-بتولىلبنان-ومفرهمالكاثوليك

نائبأولوعينممرفيلأبنائهمالروحية

،وفيام082عامفيلهملطريركي

القاهرةكاتدرائةافتتحت6291عام

المدينةبوسطالبطريركيةمبنىوبجوارها

حالياممرفيالكاثوليكالأرمنعددويبلغ

ن!مةأ56.حوالىكنيستهمتقديربحسب

وهوتازابطرسالمطرانهوالحاليوالمثول

.القاهرةمواليدمنالجنسيةمصري

116

الازمنيهالكنيسةهـعقيد!

الأرثوذك!ية،الأرمنيهالكنيسةتثارك-ا

المعلنهعقائدهاالأرثوذكشةالقطيةالك!سة

مجمعأما،الأولىالثلاثةالمسكونيهالمجامعفي

بهاتعترففلاالمجامعمنبعد،وماخلقيدوفي

التالية.العقاندترفضوهي

الميح.للسيدبطبيعتينالقول-1

الإِبن.منالقدسالروحإنجبثاق2-

المطهر.عقيدة3-

.الغفرانات4-

البابا.عممة5-

تشاركفهيالكاثوليكيةالأرمنيةالبهةأما

بقراراتوتؤمنعقائدهافيرومابهيحة

خلقيدونيه.مجمعوقوانين
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يانلسرا

القرنإيىعهدهميرقىعريقشعبالسريان

خىبالأرايينعرفواالمحقبلعشرالادل!

منبحريانئمالم!يحتجلمساتالقرنحوالي

.بعده

كانتالتيالقبائلمجموعةبالأراميينويفي

أرامسبهتوالتيالثمايةالساميةاللغةتتكلم

إِحتلتحتىتوستثمالثامبلادفمالفي

مابلادالميلادقبلوالثامنسعاكالقرنينفي

فارسبلادفيلنتهمفإنتئرت،النهرينبين

كماالعربيةوالجزيرةالثامبلادوعمتوالهند

الإمبراطوريةفيالرمميةاللغةأمبحتاًنها

فيالشعبلغةوبقيت،والفارسيةالابلية

الونانيةالإِمبراطوريتينعهديفيكلهاثرق

وبها،المحيسوعتكلمبها،والرومانية

فيالمقدسالكتابأصارمنبعضكتبت

والجديد.القديمعهديه

فيالقديمالعهدفيالمقدسالكتابياعدنا

الأراميينأصلمعرفةعلىعديدةنموص

وجودطمومواقعلغتهموإلتار

كانواوبأنهم(137:1تك)(11:82تك)

بلاد.مقعئرالسادسالقرنمنذيسكنون

النهرين.بينماوآرامحاران

يطرونالأراميونكان..مقالتاسعالقرنفي

وغربا0ً?فاببلادثرقاَهالمحدودالبلادعلى

وآيعاأرمينياببلادوثمالاًالمتوسطبالبحر

الجنوبيهالحدودباقمىوجنوباًالمعرى

117

!فالآثوريهالدولوبقيتالعربيةللجزيرة

وسطكجزيرةدجلهواديمنالأوسطالقسم

الأرامية.السيطرةمنمحيط

مناًكثردامتحروباًلثنواآيثورملوكإنإلا

أواسطمنالممتدهالقاعخلالهاإِحتلواسنةمئة

الاحلعلىالفييقينبلادحتىدجله

ق!ميهافيالأراميينممالكفإنتهت،اللبناني

ايانيلعرجونعهدفيوالغربيالضمالي

..مق072

منفهيماخرةجاءتفقدسريانيلفظةأما

هذهأنوالظاهر،اليونانيةالإمبراطوريةعهد

رجلوهوسورود!منجاءت(يعرياني)اللفظة

بينوماالثامبلادعلىإسولىالجنسأرامي

وأهلهاعوريهالبلادسميتومنهالهرين

صرياناً.

معجممثلبهاموثووْتاريجةمصادروتقول

سوروسمنمشتقةسورياكلمةإِنبهلولإبن

فميتالنهرينبينوملكأخاهقلالذي

قديماًكانواالريانوأن.سوريةكلهامملكته

سمواسوروسملكحينوأنهم،أراميينيسمون

صرية.لبلادواناًياسر

نأيمكنلا+السريان11إِسمبانالقولعنوغني

،الميلادقبلالخامسالقرنمنأكثرإِلىيرتقي

الكتابفيواحدةمرةولوذكرهالوردوإِلا

الأثوريينبانعلماَالآثوريهوالعادياتالمقدس

م!مرإتمالعلىكانواوالعبرانيين
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لمسيحيةا9يانسمرهـا

الوثنيةالثعوباًولمنا،رايونالمريانيعد

سريانيكلمةأنحتىالميحيةإعتنقتاق

العامةالسريانيةباللهجةسوريايا(أولمورايا)

ينطقونزالواماالذينجميعلدىمسيحيتفي

وفيسوريهقرىبعضفياليومحتىاللغةبهذه

العراقشمالفيالميحيهالقرىجيم

السريانيهأنطاكيابطريركية+

آنذاكالرومانيالشرقعاممةأنطايهاكانت

لبلادالكن!يالرئيسيالمركزاًيفاأمبحتلذا

وعيهامنوبدافع،الهرينبينوماسوريا

الجماعاتتجا،ومسئولياتهاالرفيلمركزها

كنائىمنكثيرألهمت،الثرقفيالم!يحية

علىوأعالهمكانهمنلهاأوتيبماال!ثرق

والفلسفيةاللاهوتيهالأععدهجمع

أنطايهابانقلناإننغاليلاوإننا،والليتورجيه

الأسكندريةبعدالفلسفيالفكرمركزكانت

الثرقية.الطقوسمنلكثيرالانطلاقونقطة

نأأنطاكياكنيسةعنتكلمونحنيفوتاولا

تذكرالأرثوذكسيةالقبطيةالكنيسةأننقول

لالأوعيواصزكاالباباقدايمةعلواتهافي

قداسةمعجنبإلىجناأنطايهابطريرك

الكرازةوبطريركالإسكندريةبابائنودةالبابا

المرقسية.

لإنشتاقاعص!+

نسطوريوسأتىيعةأف!مجمعفي

فيوأقنومينطيعتينبوجودالقائلهبهرطقه

وألفوانساطرهدعواكبيرعددوتبعهالمسيح

أنطاكياعنمستقلةنسطوريهسمتكني!ة

م.484عمام

الباقونالاْنطايههالبطريركيةأتباعإِنقسمثم

طبيعةعلىاختلافهمبسببأخرينق!مينالى

المسيح.

سمواالدينعمودكبرلىبايماننادواالذين

البابابإيماننادواوالذينأرثوذكسسريان

المسيحللسيدطيعينبوجودونادوا(ليوا

الكاثوليكالسريانوهممل!نينسريانسموا

ال!ثولك.والروموالموارنه

عدةإيىتفرعواقدالأنطاكيونوالريان

ايقم:هذابحبطوائف

نساطرهسريان

الكلدانالآيثوريين

الهندفيمباروأيفا

تطاكيونلأايانسمرا

يعاقبهلمريان

كاثوليكسريانإِرثوذكسسريان

الهندملنكارواًيفا

118

ملكيونسريان

ء

رومموارنه

-

"رثوذكسرومكاثولكروم
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لارثوذكسايانسيهـا

قراراتالأرثوذكسالسريانكيعةرففت

أيضاًالهند.ومعهاخلقيدونيهمجمع

عمودكيرلسالقديسإيمانعلىووافقت

طبيعةهوالميحالسيدأنقالالذيالدير

المتجسد.الكلمةللهواحده

تؤمنالذيالأيماننفسالاْرئوذكىولل!ريان

الإسكندرية.كيةبه

911
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لكاثوليكايانسكلا+

حواليالئرقفيالكاثوليكالسريانعدديبلغ

وسوريهلبنانفيموزعوننسمةمليوننصف

ومصروفلمطينوالأردنوتركياوالعراق

.نالسودوا

لبنانإيبارشيةا(

ديرأديرةثلاثةلبانفيالكاثوليكللسريان

الديرويحوي(-حريمادرعون)الثرفه

علىعددهايربوالفيةللمخطوطاتمكته

صير.ومتحفمخطوطة0052

للراهاتثانديريوجدالديرهذاجواروإلى

الفتاةبيتميتمثمالرحمةأمبناتالإِفراميات

.الإفراماتمنراهبتانيخدمه

قُتلوقدالبافيقريةفيفهوالثالثالديرأما

البعضهجرهكماأn1.عامرهبانهمعظم

بإسمديرلهمأسواحيثماردينإلىالآخر

فيمارافرامديرأنبالذكروالجديرمارافرامدير

أبناءنقيففيكبيردورلهكانالانيه

الثلالةاللغاتوتلقيهمالدروزفيهمبماالمنطقة

والإِيطالية.والفرنسيةالسريانيه

دمشقشيةإيبار2(

الجامعياتللفتاتودارللمسنيندارتحوي

للترانيم.وفرقخيريةوجمعية

النبك9،حماهحمصإيبارشية3(

مارمومىديرويوجدللمعاقينمؤسسةنحوي

القرونإلىعهدهيرجعالنكبجوارالحبئي

الويطى.

012

حلب:إيبأاشية4(

للثبية.رسوليةحركاتتحوي

الحسكة:9نصيبينإيبارشيةه(

الراهباتبهيقومالمشحيللتعليممركزتحوي

.الاِفراميات

الموصل:إيبارشية6(

المائلاتحاجاتلسدعملمراكزبهاانثئ

القرنمنلثهراًأثريأديراَبهاويوجدالفقيرة

وديرالهدماربهامديروهوعثرايالث

مننوقورتايابديرالمعروفالديلميماريوحنا

عنعبارةاليوموهوالميلاديالتاسعالقرن

.أطلال

بغدادإيبارسُيةيا(

المسيحي.للتعليمومراكزعامةميهةيحوي

القاهرةإيبارشية8(

خيريةوجمعيةومستوصفمدرسةبهايوجد

.للعاثلاتونادمارمنعوروجمعية

طالًفةهناككانتعشرال!ابعالقرنمنذ

المهاجرينتملمصرفيكاثوليكيةلرياية

كانا585عامومنذوالعراقسوريامن

كي!هاالكائوليكيةالسريانيةللطائفة

الناحيةمنأمابالقاهرةالموسكيفيبهاالحاصة

علىالكاثوليكالريانقسمفقدالاِدارية

خرثوالاًبالقاهرهواحدهبطريركيتيننيالين

توجدتم5عاموفيبالاِسكندرية

القاهرهإِيباريثيةهيواحدةإياريئيةفيالنيابتين

ال!ثوليك.للريان
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الكالرليكالملكينالا،مكنيسة

لىاٍال!ثوليكالمليهينالرومكنيةتتمي

الأصلثرقيةإذنفهي،الاْنطاكيالكرصي

القرنإلىتعودالعهدتديمةملكيينوتسميته

سنةخلقيدونيهمجمعفيابديالحاسى

مدرستيببنالخلافثهدالذيم154

وافقوافالذيناللاهويينوأنطاكياالإسكندريهْ

عليهمأطلقخلقيدويهمجمععلى

الملكأتباعأيوأيفاًالمل!لينالحلقديونين

وافقالذيمريمانوسالإمبراطورإلىنسبة

طبيعتينبوجودتنادياييلاونطوصعلى

المشح.لليد

،نيهالخلقيةالكنالس+

تفعاليروماوكيةنطيةالينالكناضهي

والانجبنالبروتستانتبعدفيماعنها

الاْرثوذكس(الروم):البيزنطيةالكنائ!

كنيسة.ا5عددهم

الاسكندرية2-القطنطينية-أ

ررشليمأ-4نطايهاأ-3

سيارو-6نناليوا-5

رومافيا-8بلغاريا-7

كياسلوفاتثيكو-01رجياجو-9
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خلقدونيهمجمعرففتالتيالكنائ!أما

وهي:اللاخلقيدونينعليهمفاطلق

وأرثيرياالحبثةومعهاالإمبهدرية+

.(لأقباطا)

.(الريان)الهدومعهاأنطايها+

الأرمن()بلبنانأنتلياسومعهاإتثمادزين+

لبنانإلىنزلواالأرمنكنائ!منوجزء

ليفاحيه)أنتلياسبطريركيةوعملوا

(بيروت

يعة.ال!ئ!هذهمجموع

القرنمنذالمل!نيبنتميةلاتهكذا

.الميلاديالحاص

لمإِذ،حدثهتسميةفهي++الرومتميتهاًما

هوآنذاكثائعاًكانالذيفالايممعروفةتكن

حتىمعروفأإشمروقد"المل!نية"أو+الملكية-

لقبأطلقكيفماأ.عشرالثامنالقرنأوائل

خطأإلىيعودفهذاالملكيةالكنيمةعلى*روم"

+روم!فكلمةل!3،الأجنبيةالترجمةفي

Romanian،رومانيينلفظةمنمقتطعة

ن!بةالعثمانيةال!لطانيةالتواقيعفيالواردة

منذالقسطنطيهعلىأطلقالذيالإِيمإلى

LaNovelle)الجديدةL.رو.}Iتاسيها

Rome).إلىالملكيةالبهيسةاٍنتسبتفقد

والفنيواللاهوتيالفكرممطبذاتهاالقسطنطيية

إلىالمنتسبينأنالكثيروننوهملذاواللغوي

وأإغريقيإثنيأصلمنهمالكنيسةهذه
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اليونانية،باللغةالبيزنطيللطقسالملكية

علىللدلالة"رومان11من+روم11فاقتطعوا

خطأفيفوقعواالكنيسةلهذهالأثينيالإِنتساب

لشيوعهنظراإِصلاحهاليوممعهيصعبفادح

واسع.ب!كل

طائفة9،الشرقالغرببينالإنشقاق

ذكسلمالإرم،ال!

الحلقيدونينبينإنثقاقحدث4501سنةفي

القدسالروحإِنبثاقموفوعبسبب

Filioqueالإِيمانقانونإِلىوالإِبنبإِضافة

منالمنبثقيقولونأيالقسطنطينيالنيقاوي

فالذينالكبيرالإِنشقاقوهووالإِبنالأب

الأرثوذكسبالرومعرفوالإضافةهذهرفف!وا

وأنطاكياوالإسكندريةالقسطنطينيةوهي

وبلغارياسيا,J9واليونانوأورشليم

وقبرصوبولنداوجورجياوتشيكوسلوفاكيا

لبانيا.وأوفنبداوصربيا

قانونإلىوالإبنأضافتالتيالكناث!أما

الكاثوليك.الرومعليهمفأطلقالإِببهان

122

مصرفيالكاثوليكالر!مكنيسة

الذينالملكيينالمهاجرينمنأساساتكونت

وسورياالقدسمنعشرالثامنالقرنمنذقدموا

تكثفتولما،فيهاوإِشوطنوامصرإيىولبنان

البابامنح،عثرالتاسعالقرنف!الهجرة

للبطريركعثرالسادسغريغوريوس

1عامالثالثمكسيموس ArAبطريركلقب

وقد،واْوريثليملإسكندريةوانطاكياأ

حرببعدممرإِلىالهجرةإِنخفضت

أوروبانحووتحولها5691عامالسويس

الكاثوليكالرومولبطريرك،وكنداوأمريكا

يديرأسقفبرتبة8371عاممنذعاموكيل

الآنوهو،والسودانبمصرالكنيسةثئون

النوبةألعاقفةرئيسأنطاكيبولسالمطران

فيالكاثوليكللرومالبطريركيالعاموالنائب

.لسودانوامصر
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الارلوذكسالاتبا!هبيناللاهرتيالحوار

الأرلرذكس()الر!مالبيزنطية!الكنالس

:الحوارتاريخ

إِئرافتحترسميةيخربصورةالحوارهذابدأ

بينالعالميضالكتمجلسمنوبتضجيع

-الريان-القبطية)الأرثوذكيةالكناسْ

ل!شوا(لهنودواحباث!لأا-رمنلأا

أرثوذكسييمكعائلتينالبيزنطيةذكسيةالأرثو

إرهوسفي4191سنةالأولاللقاءوكان

برشو!فيمسنةوفينماركبالد

Iيهْوفي،بإِنجلرا i 7 aجنيففيم

1صةوفي،بويدرا A 7 Iأباباأديسفيم

فيالعالميالكنائسمجل!وكان.بإثيويا

وبالحوارالكنيةبالوحدةمهماالحينذلك

ا،عفاء.البهائىبيناللاهوتي

فيإهتماماًالمجلسوجهالأخيرةالسنواتفي

الاْديانمعإِمتزاجاًيملبعفهاأخرىإتجاهات

نس(تجا-إتفاق-Sلأncritism)الوثية

الكتشعليهإخجتالذيالأمروهو

الثالثشودةالباباقداسةبرئاسةالاْرثوذيهة

المكونيالبطريركبارثلماوسوالبطريرك

عائليةكناشعيهتطلقهاتم!يةوهى)

للجمعيةحفورهمااثناء(الأوثوذكسية

وقتها،العالميالكظضلمجلسالسابقةالعمومية

تنصيبهقبلمطراناَبرثلماوسالطريرككان

صميتوفدللقططينيةبطريركيا

(الجديدةروماإنثانهاوقتالقسططينية

Syr

وبداًتالمجلىماريصحيحويقةواعدرت

الحينمنذجاهدةتعملالإرثوذك!يةالكنائى

المار.هذالتمحيح(1991منذ)

W..C.العالميالكناسًمجلس Cمنيتكون

بروتستانت.57%+

العائلتين.منالاْرثوذك!52%+

المجلس.يدخلوالمالكاثوليك+

العالًلتينبينالرسميالحواربدأا89هسنة+

الثالثيثنودةالبابابرعايةالأرثوذكيين

إِلىوإِستمرديمتريوسالم!كونيوالطريرك

بارثلماوسالبطريركتنميببعدالحاضروقتا

القططينية.لكرسي

الإِتفاقوفعكورنثوسفيتم8791سنة+

لجنةبواسطةهذاوكانالأولالرلممياللاهوتي

العامةاللجنةإِلىبتقريرهاتقدمتفرعية

فيإتجمعتوهذه.للحوارالمثتركة

تحتبممربيشويالأنباديرفيا989يويو

حثالذيالثالثشنودةالباباقداسةرعاية

الذيالحلافينهيتفاقاٍوضععلىالمجتمعين

العائلتين،بينقرناًعثرخمصةقرابةدام

الفرعةاللجنةتقريرعلىبناءأمكنوبالفعل

الميدطبيعةحوللاهوتيإِتفاقيماغأن

الأوليهرلسالقديىتعليماًصاسعلىالمسيح

هذهتوقيعأحدثوقد.الإسكندريةبابا

كانلأنه،كلهالعالمفيهائلاًدوياًالإتفاقية

كنائسممثليبينيوقعرسميإِتفاقأول
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فاحيةفيا9iهسنةسبتمبر28في+

علىبنىإتفاقتوقيعتمبويسراثامبيزيه

يثويالأنباديرفيالتاريخيالإِتفاق

Iسنة i A Itببنالحرومرفععلىالاتفاوْونص

عدرتالتيالحروموهىالأرثوذك!ينالعائلتين

وتم.الجانجينكلافيوالمجامعالأباءجميعفد

العائلتينممثليبواسطةالأتفاقهذاتوقيع

إلىالسابقالإِتفاقمثلوأرسلواالرسميتين

تمدرلكيالكناشلهذهالمقدسةالمجامع

قبلتوقدب!ئانهماقرارتهاالمقدسةالمجامع

الإتفاقاتهذهالأرثوذكيةالقبطيةالكنيسة

العنصرةعيدفيالمنعقدالمقدلوالمجمعفي

يومالمنمقدالمقدسالمجمعفيثما99.سنة

هذايكونأنعلىا99.سنةنوفمرأ2

القبطيةالكنيسةجانبمنكخطوة

الكنانسباقيموافقةتتظر،كةالأرثوذ

كنائ!بينواحدوقتفيالحرومرفعيتملكي

العائلتين.

الهندلكنيسةالمقدلرالمجمعأيفاَوافقوقد

المجمعوكذلك،الأتفاقينينعلىالأرثوذكشة

الأرثوذكسالروممن)رومانيالكنيسةالمقدس

.(الإِتفاقتينعلى

زكاالبطريركغبطةقاما499فبرايروفي

الكنيةموافقةتج!ليمعيواعىالأول

التيالإتفاقياتعلىالأرثوذكسيةال!رياية

المثركةللجنةالمناوبالرئيىإلىتمت

للحوار.

I v f

الحافرالوتْفيالكنائسمنردودوتوالى

الإرثوذكصيةالوحدةإتمامبقربمرة

القسطنطييةكنائىأيضاًوافقت)

.(رثوذكسالأللرومنطاكياوألايصكندريةوا

:3991نوفمبرمنالاْولالاسبوعوفي

علىتجيبلكيبويراالحوارلجنةإِجتمعت

يسافرأنوقررتال!ئىبعضتساؤلات

فيالأرثوذكشةال!ئحىكلإلىاللجنةرئي!ا

،الإتفاقاتبنودمنيلزمماليثرحاالعالم

أبداهالرغبةوتحقيقاَبالإجماعالقرارهذاوكان

ايانيالأتفاقمنذايالثشنودةالباباقدالة

الموافقةتمتالأتجماعنفسوفيا9i.سنة

اطروم،ورفعالبهةللوحدةوثيقةعلى

الطرفين،منال!ذ!رؤياءجميعيوقعها

الطرفبأنالطرفبنكلامنالاِعترافوتحوي

العقائديةالأموركلفيأرثوذكيهوالآخر

رؤساءباسماءقائمةعملأيفاًوتقرر

الطقية،الملواتفيلاستخدامهاال!ض

تثرحالتيالكتبترمنالتاكدوتقرر

فرعيةلجنةعملوتقرر،للثبالإتفاقات

التيالمشركةوالصلواتالقداسميغةلوفع

الإحتفالعندالإتحادبعدإستخدامهايمكن

ال!ئى.بينالمثتركا
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احمباطبيناللاهرتيالإ-يفاقتناصيل

الارلرذكسم9الامعالارلوزكس

اليزنطيةالأرثوذكسيةال!ضمعالإتفاقتم

والمعلموالأبالقديىتعيمألمالرعلى

الذيالدينعمودالأسكندريكيرلىالم!ثترك

المتجسدالكلمةطبيعةفيالوحدالةعندافع

بلقبالإِعترافأعتبروالذيثخصهوفي

البراهينأحدهو(ثيؤتوكوي)الإلهوالدة

فقدولهذاالتعيمأرثوذكيةعلىالرئيسية

التعليمأساسانعلىالإتفاقنص

القديسقالهاالتيالعبارةهوالكريولوجي

يعشارلوغوئيئوتوفيزيس+ميايهرلس

MiaPhysis-11كوميني tou Theou Lo

you Seusar Koumeniطيعةومعناها

العباره:كذلكالكلمهللهمجسدهواحده

Miahyposta-شاسيىهيبوماالمماثله

sis tou Theou Logou Seasar

Koumeniمتجسدواحدأقنومومعناها

بينالاِتحادأنطعاًالمعلومومن،اللهلكلمة

بح!بإتحادهوالمسيحفيوالناسوتاللاهوت

إتحادأنهأيا،قنومبحسبوإتحادالط!عة

الاتحادبعدمنالم!يمفيفليسطبيعيأقنومى

لهامسجودالواحدةمنفصلتينطبيعتين

نعبدنحنبل،لهامسجودغيروالأخرى

واحداً.ورباَواحدأمسيحاَ

السيدةتسميةعلىالإتفاقفيالتاكيدتمقد+

."؟ثيوْتوكوس+الالهوالدةالعذراء

اللهكلمةأنعلىأيفاًالاتفاقنصوقد+

125

الوهيتهْبحسبالأبمنالأزلمنذولدالذي

الزمانملئفيالعذراءمنولدقدنفسههو

بدانللكلمةيكونوبهذاإِنسايتهبحسب

العذراءمنالزمنيوالميلادالآبمنالأزليالميلاد

مريم.

الطبيعةأنعلىأيضاًالإتفاقيةونمت+

وكونتاإتحدتاقدالألهيةوالطبيعةالبثرية

إنانياًإلهياًواحداًكائناً

One divine- human being

ويعمليريدالذكطأنعلىالإتفاقنصكما+

اًى)المتجدللكلمةالواحدالأقنومدائماَهو

.(المسيحليسر3والإرادةالفعلوحدة

تعاليمرفضعلىأيفاًالإتفاقيةوتنمى+

التيالحفحةالنسطوريةورفضنسطوريوس

.كورشأسقفTheodoretييئودوريت

أوطاخي.تعاليمرفضوأيضاَ+

المجامعلقراراتالتفسيررفضعلىوأيضاً+

أفس!مجمعتعاليممعيتفقلاالذي

برئاسةالثاكالمسكونيالمجمع)المسكوني

ىالقد!ورسائلالدينعمودكيرلىابابا

الأنفاقيةأوضحتوبهذا(الكبيركيرلى

الذي)القديمالكاثوليكيالثحبينالفرق

سنةخلقيدونيةلمجمع(النطوريةيثبهةتوبه

الأرثوذكسالروميقدمهالذيوالشرحم154

المجمعإِلىأساساًيستندوالذيالمجمعلنفس

مجمعأالحاسللخلقيدونيينالمسكوني
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ولكنالأرثوذكسالروممفهومفيمسكونياَ

وهذا.مسكونياَتعتبرهلاالأرثوذكسالأقباط

تعاليمللأذهانأعادقد(553)المذكورالمجمع

علىمؤكداًكيرلسالقديسنعاليمالقديس

تعليمعلىوأيفاًالأقنوميالإِتحادتعليم

بينفقطبالفكرالتمايزبشأنكيرل!القدي!ى

وتعاليميثخصوحرمالمجمعأدانكماالطبيعتين

وكتاباتنطورمعلمالمبموي!تيثئودور

الرهاأسقفوإِيباسقورشأسقفثيئودوريت

يهرل!،القدي!لتعالمالمعاديه(أديسا)

الرومتمسكالمجمعهذاأظهرفقدوبهذا

الراففةكيرلسالقديسبتعاليمالأرثوذكس

للنسطورية.

علىالعبارةبصريحالحاليالإتفاقنصوقد+

وهم)للميمالطبيعتينعنتكلمواالذينأن

بينتمايزأييقصدونلا(الأرثوذكسالروم

دثرححسبفقطالفكرفيإِلاالطبيعتين

أكاكيوسإِلىرسالتهفيكيرلسالقدي!

Acaciusأخرىرلعائلوبعضملتينأسقف

طبيعتينبينيفرقونلاأنهمذلكومعنى

inلاالواقعفيمتمايزتين realitبعدمن

الواقعفيالطبيعتينبينيفرقونلاأي)الإتحاد

والتأملالفكريستخدمونبل.الإِتحاد(بعدمن

منهاتكونالتيالطبائعبينالإِختلافلتمييز

ج!صدأنعلىلتاكيدوذلك،المتج!دالكلمة

يأالإِلهيةالطيعةمنجسداًيكنلمالكلمة

منمأخوذإِنهبل،الإلهيالجوهرمنمتخذاً

126

لمالذيالتعليموهوخطيةبلاإِنسانيجوهر

فيه.يثبتأنأوطاخىيستطع

فوءفيأنهعلىالإتفاقنصوقد+

نأإِتفحفقد،المقدمةاللاهوتيهالثروحات

هووجوهرهأساسهفيالكري!تولوجيالمعتقد

إِشخدامإِختلافمنبالرغمللطرفينواحد

علىبناءوأنهالكريتولوجيهالتعابيربعض

واحدآنوفيبالتبادلالحرومرفعيمكنذلك

المنتمينوالأباءالمجامعجمعضدالجانبينبين

دشلسلنعترفلكيوذلكجانبكلإِلى

العائلتين.منكلفيالرسوليةالخلافة

اللاهوتبينالإتحادأنالإِتفاقأكدوقد+

بلاإِقنوميطبيعيحقيقيإِغادهووالناسوت

ولاثويشولاتغييرولاإِمتزاجولاإِنفصال

.إِختلاط

مجموعةأنعلىأيضاًالإِتفاقونص+

Orientalالثقيقةكنائسنا Orthodox

Churchesتبيرإِستخدامفيتتمرسوف

كيرلسالقديستعيمح!بالواحدةالطبيعة

هذايتخدمونأيفاًرثوذك!ىالاًالروموأن

التعبير.

الأرثوذكىالروممعموديةكنيستناقبلتوقد

وكان9891سنةالأولالإِتفاقتوقعتمأنبعد

عيدجلسةفيالمقدسالمجمعمنبقرارذلك

علىالقرارنصوقد.991.لنةالفصره

التيالأرثوذكسيةالكنائسمعموديةقبول

معموديتنا.تقبل
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حينماتجولهايتمفسوفالأسرارباقيأما+

الشركة.عودةإعلانويتمومMالحترفع

المعموديةقولبثانالمجمعقراربنىوقد+

بولسمعلماقولعلىالأروثوذكسللروم

معمودية.واحدإيمان.واحدرب11الرسول

.(4:5أفسى)!واحدة

VY%

المعموديةتميرأنأمكنواحدالإِيمانكانفإِذا

عليهبنيتالذيالإيمانيكونأنئرطواحدة

يرددهماهووهذا.سيمإيمانهوالمعموديةهذه

حينماباشمرارالئاكلثنودةالباباقداسة

الكتضمعموديةتجولعنالعضي!أله

.خرىالأ

http://www.al-maktabeh.com



لكنيسةاالمنيةالكلهالكفيسةا

لملمقيةلشرانيةياسيا

الحاليةأورفا)الرهافينتناتالتيالكنيسةهي

وِإمتدتالميلادممطالأولالقرنفي(تركيافي

حولوتمركزتالنهرينبينمامنطقةالى

ئرقىالواقعةالمناطقإِلىإِمتدتثماًلمداثن

الحليجففافوعلىالفراتوغربىدجله

العرب!.

الكلدانيةالكنيسةةهـنشا

تستمدالكلدانيةالمث!رقكنيسةأنيثكلا

مهدكانتاييأورشليممنالأولىجذورها

بعضوتنسبأنطايهامنثمالأولىالكنيسة

منالعديدإِلىالهرينبينماتبشرالقاليد

:شخاصالأ

نهايةفيوردنصإِلىإِمتناداً:!!-1

وإلىفهمهوأسئ(3:1هبطا)الأولىرلعالته

إسمهعلىالموملفيقديمةكنيسةوجود

.(المفاشمعونكنيسة)

ولكن،المثرقردمولعامةويعتر:طقي-2

إِلىطريقهفيالنهرينبينفيماتومااٍجتازهل

الهند.

الرهاإلىإنطلقأنهيبدوالذي:تا،س3-

الإسود()أوكاماالحامسأبجرملكهاوثفى

!أجي"تلميذهوواملعاصمتةسكانوبثر

فيهاإشتئهدولبهه،الرهافيالتبثيريعمله

أيضاَ.

IVA

البهيسةإنقسمتخلقيدونبهمجمعبعد

:أذمامثلاثةإلىالكلدانية

الكنيسةلإِيمانتابعينالأرثوذكسالكلدان-ا

الغماشهإنفموقد،الأرثوذكيةالقبطية

المذهبإِلىال!ثامبصريمنطقةفيال!ابهون

.المونوفيزي

لبهيسةثابعينوهؤلاءالكاثوليكالكلدان2-

خلقيدونيه.مجمععلىوافقواالذينروما

إنفمتوقد،النساطرةوهمايالثةالفئة3-

إِلىالجرهحولالمتمركزه(المناذره)العرده

المذهبتفلفلوقدالشطوريالمذهب

سادحتىالفارسيةالإمبراطوريةفيالنسطوري

عليها.
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لم/ةالنساطر/الأ"شوريةُالكفيسة

الحافر:الوقتفيالنساطرةتواجدأماكن

سمإ،الئماليةأمريكا-الهند--إِيرانالعراق

التقويمذاتالآثوريةللكيةالحاليالبطريرك

فيالرئ!يومقرهدنخا(مار)الحديت

(1أدرما)ضرآبطريركيوجدو،غويثيكا

وبهذا،القديمايقويمذاتالأثوريةللكنيسة

أثوريتين.بهيستينهناكتكون

كنالسمجلسبيناللأهوتيالحوار

الاْشورية:!الكنيسةالأ.،سطالشرق

الثرقبهاصًمجلسبيناللاهوتيالحواربدأ

تتبعالتيالآثورية+الكنيسة11وبينالأوسط

مار()هوبطريركهاوالتيالحديتالتقويم

سنةحتىواستمر1991سنةفيوذلك،دنخا

هذافيالقبطيةالكنيسةوإِشتركت4991

اللاهوتهالبحوثمنالعديدوقدمتالحوار

مندعوةعلىوبخاء159Iيايرشهروفي

قداستهإِنتخاببعد،الثالثثنودةالباباقداسة

حدث،الأوسطالثرقكناشلمجلسرلًيساً

المذكورةوالكني!ةالقبطيةالكنيسةبينحوار

الأرثوذكسيةال!ريانيةللكيةثملبحفور

رأسوقدالأوسطالئ!رقبهاذلىلمجلسوممثل

شنودهالباباقداصةالأرثوذكميالقبطيالجانب

نماًاكلانياًالآفوريالجانبوقدمايالث

،+الكلمةوتجسدالمسيحطبيعة11حولمقترحاً

تعاليممعليمثىوتعديلهالنصمراجعةوتم

912

معيتعارضولا،البهركيرل!القديس

القبطيةالكنيسةوطبتعئرالإثنىحرومة

!ديودور،ألعماءحذفيتمأنصراحةبكل

هذهقديسيمن"و+نطوريوسوتئودور"

قديعيعلىهجومكلحذفيتموأنالكنيسة

فييتعارضماكلحذفوكذلك،بهيستا

هذامعالكنيسةلهذهالرسميهالتعليميهالمصادر

وقراراتهأفسسمجمعرفضمثلالمقترحالنص

الآشوريالجانبوعدوقدوتعيمهنسطورفذ

.وطلب.الأمورهذهتنفيذعلىيعملبان

إِتفاقفيينصأنالأرثوذكسيالقبطيالجانب

الصمعيتعارضماكلإِلغاءعلىالحوار

تعليمومصادرليتورجياتفيالكريستولجي

تشكيليتمأنالطرفانوإتفق،الكني!ةهذه

كلولإزالةمورالاًهذهتنفيذلمتابعةللحوارلجنة

الكنية.الحلافات

ولاالكنيسةهذهمعإتفاقأييتملمولكن

نهملاًوذلكالمقدسالمجمععلىالأمرعرض

الأوسطالئرقكناسًمجلسدخولقرروا

نأبعدخامة،ال!ثوليكيةالعالًلةطريقعن

1شةفيوقعواقدكانوا 99 iًلاهوتياًإِتفاقا

جانبمنروماباباوقعهالكاثوليكمع

آخرجانبمندنخاالآيثوريوالبطريرك

الكناضببنالحوارإجتماعفيبانهموفوجئنا

فبرايرشهرفيالسريانيالتراثذات

نأإعترواقدبالنمسافينافيأ699سنة
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وطالبواعادلاًحكمآَعليهيحكملمأفسس

آباءوديودوروثيئودورنطورعنالحرمبرفع

الثلاثةلاءهوًتعاليمعنمدافعينالنسطوريه

!فلثخمينوجودعنتتكلمالتيالهرطوقية

الحارجي،بالإِتمالمعاًإتجمعاقدالمسيح

فيمدقهموعدمخداعهمظهروبهذا

الوعودفيوكذلك،اللاهوتيهالنموعى

الباباقداسةمعبمصرلقائهمفيعيهمالمسجله

مزيداًيتدعيالأمروأعبح،الثالثشنوده

وعدملمراوعهممعهمالتعاملفيالحذرمن

نسطورموقفتاصيلفيورغبتهمصراحتهم

تعيمه،فيأرثوذكشاًوإعتبارهعنهوالدفاع

الكيركيرلىالقديسعملهماكلوإِفاعة

الأرثوذكسي.الإِيمانعنالدفاعفي

فيإشتركواقدالكاثوليكأنذلكإِلىيفاف

القديسموقفهاجمواقدبالمساأورينتابرو

نأبدعوىالمسكونيأفسسومجمعكيرلس

الإِسكندريةبطريركقبلمنظُلمقدنمطور

كانتتعاليمهأنوبدعوى،المذكوروالمجمع

ينبفيلاواًنه،أنطاكيامدرسةح!بصحيحة

الوحيدايعليمهوالكندريالتعليمإِعتبار

ومن،الاْنطاكيالتعليممقابلفيالصحيح

الأنطاكيساويرسالقديسأنتاريخياًالواضح

كيرلسالقدي!تعاليمبنفسعلمقد

اًباءجميعفلذلكفيثلهالإِسكندري

أما،الأِيمانفيمعناالمشتركينأنطاكياكنيسة

تعاليمبهافالمقمودالمزعومهالأنطاكيهالمدرسة

المسيحتعتبرالتيونسطوروثيئودورديودور

ثخصوإِتصل،اللهكلمةفيه!نإناناً

إتمالاًيسوعالإنانبئخصالكلمةالإله

أقانيمحالياًاْربعةالمماءفييجعلخارجياً

الأمروهذا.ثلاثةوليسالمتمايزهبثخصياتهم

تعليق.إلىيخاجلا

بانالإدعاءوالكاثوليكالآيثوريونحاولوقد

فدالكبيركيرلسالقديسحكمفيالسبب

سبباًليسالق!طنطينيةبطريركنبطور

كرسيبينايقليديالعداءهونماوإعقائدياً

والغيرة،الق!طنطينيةوكريعيالإلمكندريه

تجاهالإسكندريةبطريركنفسفيالموجودة

أخذتأنبعدالقسطنطيهبطريرك

كرسيبعدالإسبهدريةمكانةالقحطنطيية

الكرامةفيروما

نترلزلكعلى،للرد

أعادالذيهوالكبيركيرل!القديسأن-أ

بطريركالفمذهبييوحناالقديستكريم

فيالقديسينمجمعإلىوأفافهالقسطنطينية

وصلوات،الحدامتحيلمثل)كنيستناملوات

يئعوريظهروهذا(الإلهيالقداسفيالمجمع

القدطنطينية.كرسينحوطيب

مجمعرأسحينماكيرل!القديىوأن2-

القدي!رومابابامنتفويضمعهوكانأف!

التوقيعجوارإِلىتنيابةبالتوقيعكلتين

سكندريةالإٍيعيدأنب!مكانهكان،نفسهعن
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ماوبعكس،رومابعدالثانيةالشرفمرتجةإلى

فيالثانيالم!كونيالمجمعفيحدث

المرتبةالمجمعهذاأعطىحينماالقطنطينيه

ذلكيفعللمكيرلسالقديسولكن،الثانية

ترتيبمنبكثيرأهمعند،كانالإيمانلأن

الكراسي.

وديعاًإنساناًكانكيرلىالقديسوأن3-

بطريركيوحنامعالمصالحةقبللأنه،جداً

بالحرمكيرلسالقديسفدحكمالذيأنطاكيا

،هناكالمسكونيالمجمعإنتهاءبعدأفسسفي

الاِمبراطور،بأمرالسجنفيوضعهفيوتسبب

قدالكنيسةلوحدةسعياًكيرلسالقديسولكن

يوحناوافقحيمامعهالشركةإعادةقبل

وأهمهاأفس!مجمعقراراتعلىالأنطاكي

ونظراًنحطوروحرم،الإِلهبوالدةالاعتراف

وهوالوحدةعودةخطابأنظر)لهرطقته

Sri

،(الكبيركيرلسالقديسرسائلمن93رقم

يوحناعنيدافعكيرلسالقديسوإلقمر

ذلكبعدكتبهاالتيرسائلهبالْيفيالأنطاكي

الذينالأرثوذكسالأيعاقفةمنيخيرإِلى

الذيالإِيمانصحةموفحاًنسطورفدحكموا

أنطاكيا.بطريركبهاعترف

القبطيةاللكنيةالمقدسابخمعقاموقد

الكنسيهالعلاقاتللجةكمقرر(الأرثوذكسية

عنتقريربتقديم،لكنيستناالمقدسللمجمع

فيالمقدسالمجمعالىفينافيالسريانيالحوار

المجمعراًى/116تاريخجل!ة

نأويلزمهمنساطرههمالآئورينأنالمقدس

وقراراتبعقيدةويعترفواعقالًدهميصححوا

.(م431)أفسسف!الثالثالمسكونيالمجمع

."المجمعئْراراتكتابفيالقرارهذاثروتم
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!نيهالمارالكنيسة

جذورهميمتدالموارنهأنالمؤرخينمنكثيريرى

آنواينالذوالأراميينالكنعانينمناياريخيه

للم!يحيه.الاْولىالأجيالمنذبالمسيجه

عالقالذيمارونماربإسمالموارنهإسمويرتبط

حياةإِختاروقدالرابعالقرنفيسوريافي

علىمنعزلةبقعةفيمقراًلنف!هوإتخذالرهبنه

حماهمنالثرقإلىالعاصينهرضفاف

منثفمائةحولهإيفقدأنهويقالوشيرز،

يجولونكانواوأنهمقادتهتحتالرهبان

المحيطة.اباطقفيبالإنجيلمبرين

تكنلمبدايتهامنذالمارونيهأنالبعضيرى

أمحابتتبعتكنلمأي)الأملكاثوليكية

تثيرالتاريخيهالحقائقوأن(الطبيعينعقيدة

إِلىإِنفماملهايحدثولمالثريْةأمولهاإِلى

بل،المليبيهالحروبأيامالاالغربىالمعسكر

نأيؤكدالكاثوليكمنكاتبمنأكثرإِن

فيإِلارومابابارعايافمنيمبحوالمالموارنه

فقط.الوسطىالعصور

كانبلالأنطاكيالكرليمنإِنجثقتوأنها

وسائرأنطاكيايطريكالموارنهبطريركيلقب

عامفيإِلاللكاثولبيههتنضملموأنهاالمثرق

هرقلالبيزنطيالإِمراطورنجحجنمام826

الكاثوليكيه.العقيدهإِلىاكتسابهمفي

منذالمارويهالكني!ةأنالآخرالبعضيرى

وأنبالطبيعتينالإِيمانإِلىتميلكاذتنثاتها

الإِمبراطورهومارونمارديرببناءأهمالذي

Irv

ثئودوريطسأنكماماركيانوسالبيزنطي

قدالإسكندريةلكنيسةالمناهضقوريقأسقف

مارمارونتلامذةوالنساكالرهانإلىلجا

ومساندةأفكارهرواجبعدفسعى،لمناصرته

منبالقربلهمالديرهذابناءفيلهلاونالبابا

الأولالمركزالديرهذاتبواوقد،ميناأفاأديرة

العقدةقلاعمنقلعةوأعبحسوريالأديرة

ال!ثوليكية.

مارمارونديرأنالمسعوديالعربيالمؤد!يذكر

العربيالفتحأثناءدمرتقدبهالمحيطهوالقلالي

لمهكذا،العالثرالقرنمنتصفقبللسوريا

أماقلاثلأفرادإلاسوريافيالموارنهمنيبق

متفرقهأماكنإلىنزحتفقدكلهاالجماعه

كنيسةأولأنالمؤرخونويؤكد،لبنانومنها

ولمم974عامكانالئصماليهلبنانجبالفي

قدالموارنهكانحتىالثامنالقرننهايةتأت

لبنانفيالجديدموطنهمفيإِستقروا

كانالأدثمالجبلسفوحوعلىالآرزظلالففي

فيرستلهويريقولحيثجديدتاريخبلموارنه

-:ال!ثرق"فيفرنسااتقاليد1كتابه

أمهالفواخىجالهمفيالموارنهإِعتممأنما

فيتمكنوافقدالإِشقلالمنكبيرنميبعلى

العربيالزحفصدمنالعميهجبالهمحصون

وقدالثرقفيالمسيحيهقلعةلبنانأصبححتى

بإدارةعزلهثهفيقوياًتنظيماًأنفسهمنظموا

طيعةتكنولمملاكهموكبارإِكليروسهم

فقامتالمدنبتايي!يسمحماالجبيةالبلاد
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الملاكلأحدملكفهاوكلالكبيرهالقرى

حياتهالهاكانتمنطقةوكلقريةوكل

تتمركزوحدةفيغيرهامعتتاَزراليالحامة

إِبانالرابطههذهأقوىوما.البطريركحول

.(المصتركالعدووجهوفيالملمات)

-:خرآوقال

فيهوتغلغلوالبنانفيإِنتثرواقدالموارنه+أن

الهفابتذللأنإسطاعتعربمتهملكن

معلقة.وب!ماتينجناتإِلىوتحولهاوالصخور

للموارنهالأصيلالمركزهيلبنانكانتفقد

133

مارونيهجاياتوجودمنفيلاهذالكن

أحدلنجدوإننا.المحيطهالبلدانفيتمركزت

يدعىعشرالحاديالقرنفيالساثحينالكتاب

فيمارونيمجتمععنيحدثاورذبرجيؤن!

المقامإِستقرقبرعىجزيرةوفيأوريثليم

ديرلهموصارالتاسعالقرنمنذأخرىبجماعة

اثانيالقرنمنالأولالنمففيهناككير

فارسوبلادالعراقفيتنلفلواأنهمكما،عئر

منكثيرفيوتجارةعملقائمةلهمقامتحيث

العربي.المئرقبلدان
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المار!نيةالبطريركيةنشاة

تابعبنالموارنهكانالإسلاميالفتحبعد

الكرل!يعلىالجال!الملكيللبطريرك

البطاركهنسبةتعنيهناملكيولفظةالأنطاكي

القسطنطينيهفيالرومملكإِلىنطاكيينالاً

لمالبطريركهذاوبينبيهمالعلاقةأنغير

الفوارقبسبب،وح!نةوثيقةدائماًتكن

ايونانيةواللغةجهةمنالعميقهالإِجتماعيه

.أخرىجهةمنالحكمأهللغةهيايي

إِلى463الإِسلاميالفتح-أثرالرومأفطرولما

علىقادرينيعودواولمالامبلادمنالحروج

خرجدينهمباموروالإهتمامبمميرهمالتحكم

ولمأنطاكيامنأيضاًالملكيونالبطاركه

الحروببسببيخهاالبقاءيستطيعوا

القطنطييةإِلىبعضهمفلجا،والمنازعات

رئاسةمنلهميبقولمنهائافيهاوإشقروا

فأقاموا.فقطالإِيممسوىالأنطاكيهالكنيسة

كرسيهمعنوبجدةنائيهأمكنهفيهكذا

الذينورعاياهمكنيشهمأبناءوعنالأميل

المتراميةسورياومناطقأنطاكيافيمكثوا

يثغرالدينيالتعسفوبسبب،الأطراف

بعديثرعيبطريركمنالأنطاكيالكرسي

فيأنستازيوسالأصيلالبطريركوفاة

بطريركأيبعدهيتخبولمم906سبتمبر

الملوككانبل،وقانونيةثرعيةبطريقةآخر

بطاركهالأجانبعضيعينونالبيزنطيون

فييقمونهؤلاءوكانلأنطاكيافقطإلمميين

13!ا

أرضأقدامهمتطاأندونالقسططية

الكرسيعلىوتعاقيالأنطاكيهالبطريريهة

التيالفترةيثرعية-فيغيربطريقةالأنطاكي

هؤلاءالمارونيةالبطريركيةنشاةلبقت

الطاركه.

م6-665.!امننيوس9مقلىا-

مارتينولرباابوحرمهالقسطنطييةفيأقام

نأدونأنطاكيابطريركلقبحمللأنهالأول

بببيمكنولمشرعياً،بطريركياًيكون

منوالبيزنطينالعرببينالمتواعلهالحروب

زمامتصلمأنقبلفمات،أنطايهاإِلىالدخول

لروحية.اسلطتها

م665W-منمقاريوس2-

المجمعوحرمهأيفاًالقسطنطينيةفيأقام

يمصكه068القططينيةفيالمنعقدالصادلس

الآخرهويتمكنفلم،الواحدةالمشيئةبعقيدة

المجمعفاقاله،أنطاكياكرسيإِلىالدخولمن

يدعىآخربطريريهاًمكانهوإِنتخب

.وستاوفان

م068-685منفافيس9تا3-

يتمكنلماٍنتخابهشرعيةمنبالرغمأيفاًهذا

تسلمومنالأنطاكيةالبطريركيةدخولمن

فيفظلالروحيهوسلطتهاأمورهازمام

.م685(واخرفيوفاتهحتىالقسططيية
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الأنطاكيالكرسييثغوربعدالطبيعيمنكان

كيشهمأبناءبينيقيمونيثرعينلطاركةمن

بطريركإِنتخابإلىال!اذالوضعهذايؤديأن

الأنطاكيهالطريركيةنطاقفييقيمشرعي

ماوهذافيهاالمؤمنيينممالحعلىويسهر

الموارنهوالمؤمنينالمارونيالإكليروسحمل

ففافعلىمارونمارديرحولالمنتثرين

يوريامنأخرىماطقفيوالموجودينالعامي

الخلقيدونينالمسيحيينمنالأكبرالف!مومعهم

لبطريركخلفدعينالواقعالأمررفضعلى

فإجتمعواالبيزنطينالملوكقبلمنتاوفانوس

وإتخوا،م686وأوائلم685أواخرفي

السروميمارونيوحناكهتهمرئي!

أنطاكيا.كرسيعلىشرعياًبطريركيآَ

،الإنمنطمالصليبينع!دفيهـالموارنه

ر!ماكرس!إلى

الثامبلادعلىسيطرتهمالميبيونأحكملما

جهةمنالموارنهوبينبينهمالعلاقاتتعززت

جهةمنوروماوأصاقفتهمهؤلاءبطاركةوبين

ويخبرنارومامعالعلاقاتفتوطدتثانية

فيأنهصورأساقفةرئي!الصليبينمؤرخ

بمورةالموارنهمنألفاًأربعينذهبام821عام

فيعمورياللاتينيالبطريركإيىجماعية

عرثقعلىللجالسولاءهممعلنيناًنطاكيا

روما.كنشةإلىالاِنفماموطالبينالبابويه

بنجبرائيلأيضاًالإتصالذلكويؤكد

135

لبنانبطاركةأن4941عاميهبالذيالقلاعي

خممبةمنأيخررومابابواتوبينبينهمكان

أرمياًالموارنهبطريركإِنبل.إِتصالاًعثر

ما512روماإلىبالفعلذهبقدالعضميطى

معه،الالثأنوسنتالباباأرسلرجوعهوفى

تمسكمدىمعرفهْمنليتمكنرسولياًمندوباً

المرسلونجاءئمالرومانيهبالعقيدةالموارنه

ومنلبنانإلىوالدومينيكانالفرنيسكان

جماعهْمناكثرفامتبينماالشوعيينبعدهم

كماالفاتيكانفيللدراسةالموارنهيثبابمن

بإسمجامعهذلكبعدلهمروماباباكرس

الماروفي.الجامعه

ز9در91نهارلموا

الموارنهقمةهيالحديثالعصرفيلنانقمةإِن

فيالجبليهالمناطقالموارنهإختارفقد،والدروز

الجنوبيهالمرتفعاتالدروزوإيختار،لبانلثمال

كاناالعنصرينأنكماحورانمنطقةف!

أملويرجع.مكانمنأكثرفييختلطان

اللهبامرالحاكمالفاطميالحليفةإِلىالدروز

الدرازيمحمدإِدعىحيث(1201حتى)

نأومعللألوهيهتجدأنهتلامذتهأحدوهو

90عامقتلالدرازي Iقدالطائفةاْنإلاام

حمزهعهدفيوإنتسرتإزدهرت

لماللهبامرالحاكمبانالدروز.ويؤمناَلزوزاني

اليوميأتيوسوفالسماءإلىإنتقلوأنهيقتل

يؤمنونكماالعالمليحكمفيهياتيالذي
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.الأرواحتناسخبعقدة

بثيرلبنانحكمتالتيالدرزيهالأسرومن

علىحافظالذي(أم548-7881)الثهاب!

إِلىالدرزيهالعقيدةمنتحولوقدالأمهكيان

كان11اًنهعنهقيلوقدالمارونيهالمسيحيه

ساسةدرزيا،زواجاًمسلماً،معموديةم!يحياً

مستيراًفكان،إقتناعاً+كونهمنأكثرومداهنة

إرتقتوقد،سياستهفي.المكيرمتحرر

الدروزيلقولمعمرهفيالمارويخهالكنيسة

الموارنهبينوالوئامالسلامويعاد،مفايقةأدنى

الكثيرالمارولهالكنيسةنالتولقد،والدروز

المدرسةوإليتقتحكمهفرةفيالمزايامن

يومفخريجهاومنجامعهكبإلىالمارونيه

مركزأخذالذيام09-83317الدبس

مؤرخيكبارأحدوكان،بيروتأسا!فةرئيس

Iعاالحكماءمدريعةوأس!يعوريا AV i eم

وربية.الاًالجامعاتغرارعلى

سياسياًفراغاًترك،الثهابيالأميرموتبعد

ببنالفتهلبثالتركيللواليالمجالوأفسح

الافطراباتنارديايثعال،والدروزالموارنه

عهدبدأوهكذا،مركزهلتقويةالطائفيه

والدروز.الموارنهبينالفوضى

ولكن،لبنانيكلمناللاحبجمعالواليأمر

فقطالموارنهمنجمعاللاحأنحدثالذي

الدروز،منجمعهعنالملطةتغاضتبينما

بينالشقاقبذورنماءإفيسبباًكانتالمحاباههذه

الطائفتين

136

وهوالقمرديرفيبينهماالحرببدايةوكانت

فقدالأسبقالرلًيسثمعونكميلرألومسقط

فيهاايثعلووأ،م1481معاروزلداجمهاها

.نالنيرا

قمينإلىالبلادتقيمإِلىبالأتراكذلكأدى

المسيحيينمنيعكانهومعظميثماليقم

جنوبيوق!م،مسيحيحاكمعليهويثرف

حاكمعليهويثرفالدروزمنس!نهومعظم

مفيعادلآَيكنلمالتقيمهذاولكن،درزي

علىيزيدماهناككانالجنوبيالقسمقلب

رحمةتحتكلهمالموارنهمناْلفاًعشري!بعة

.الدروز

اسمتينالةبحة+

ذرواتهاإِلىالإِفطراباتبلغتأم086عامفي

كاملةأثهراًربعةالم!يحيينقتلإستمرحيث

لقواالذينعددويقدريوليوإلىإبريلمن

تملمولمالموارنهمنألفاًعضراثنىحتفهم

وذبحالدروزهجوممنالأديرهولاالكناض

إيىالثورةإمدتكما.إِليهايلجأمنكل

إحدىولقىالمسبحيالحيهوجمحيثدمثق

حتفهم.المسيحيينمنألفاًعثر

نرنساهـتهخل

لبنانفييحد!لماالغربضميراسَيقظ

ودعتiiالقيادورفرنساأخذتوقد،وسوريا

القوىممثلوافإجتمع،للتدخلالعالميهالقوى
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ثابتنظاملوفعالتركيهالعاصمهفيالكبرى

حاكمهناكيكونأنفاقروا،لبنانفيللحكم

لمدةالببموافقةالعاليابابيعيهمسيحي

تفطاًوبعدهاإنتخابهيعادشواتخمس

مخيفيمئلونعرإثنىويعاونهرئاشه

الميحيينمنمنهمخصطْ،والأديانالهئات

الأولى.العالميهاظربحتىالنظامهذاهـاشمر

لبنانإسقق!

نتهى!8191دة(سبتمر)لأيلو92في

معحكموهأنبعدلبنانفيالأتراكعمر

عامإربعمائةالأدنىالثرقبلدانمعظم

1من) 9 1 -A1 5 1 I)بعدلبنانوأمجت

فرنسا.ومايةغتذلك

9191(يوليو)تموز51فيالثلاثاءيومفي

وفدرأسعلىالحويكإلياسالبطريركسافر

وقدبلادهعلىالومايابانهاءللمطالبةلانى

ومنهاروماإلىك!ثارالباحرةظهرعلىسافروا

ماركأغناطيوسالمطارنهبصحبهْباريسإلى

ويوسفخوريوشكراللهالفغاليوبطرس

لاونولثقيقهالدويهيسطفاناٍوالحوريالحازن

المطرانباريسفيإليهملرانفمالحويكبك

الكائوليكللرومزحلهمطرانمغبغبيهرل!

والكاهنانبطريريهاًببدفيماإنتخبالذي

معاونايثهابوقريانسمعلوفتودوسيول!

مغبفب.المطران

يوليو(تموز)02فيروماإِلىالبطريركوعل

137

لنجاحمهايمهدراحيثهرمدةمفىوهناك

أغ!طس()2آب1وفي،فرذماإلىزيارته

مظاهرباجملتوبلجثباريسإلىسافر

السيدإمتقبلهأنوبعد،والأحلالالترحاب

قمرفيالفرنيهالجمهوريهرئي!بوانكره

والسيد،9191(أغسطس)2آب8فيالأليزيه

مراراًإجتمعأنوبعد.الوزراءرئي!كليمنمو

الزياراتوتبادلالفرنسيينالسياسيينباقطاب

لهمقدمأنوبعدباري!!فيالحلفاءثمليمع

تقدمباري!،إلىجاءأجلهمنالذيالسبب

إِلى(اكتوبر)الأولتثرين72فيالبطريرك

مطالبفمتإضافيهبمذكرهالصلحمؤتمر

لبنانأهليةفيهاأثتاعفحة5فياللبنانبن

فيحقهمؤيداًالتاموالإِشقلالالذاتيللحكم

بالحججاليايبالقيودمنالمطلقهالحرهالحياه

.والبينات

رثيستدموالإتمالاتالمراجعاتهذهبعد

البطريركاٍلىكليمنموالسيدفرناوزراء

لبنانبحقوقفيهايعترفعريفهالحويك

اطكومةبإسمويعاهد،،مطالبهومواب

الحقوقهذهلميانةالعملعلىالفرنسية

العريفة.هذهفيجاءومماالمطالبتلكوتحقيق

حكومةعلىانحافظهفياللبنانيينرغبةإِن

معالإلفاقتمامتتفقمستقلوطنيونظامذاتيه

علىاللبنايخونوليكن،الفرنسيهالحرهالتقاليد

ومساعدتهافرنسابمعاضدةأنهممنثقة
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ويعملونوالإِداريهالسياسيهنظاماتهم

وذلكبلادهممنافعكللألتثماربأنفسهم

نطاقعنخارجهجماعةكلعنبالإستقلال

وطنهم.

علىلبنانحصلوساوماتمداولاتبعد

رئيسيكونأنمبادئهامنوأمبحإلعقلاله

سنياًمسلماًالوزراءورئيسمارونياابد

فيكونالدفاعوزيرأمافيعياِالبرلمانوري!

الدروز.من

العالمفيالموارنه

الميونيتجاوزلبانفيالمقمبنالموارنهعدد

تسععلىموزعونوهمألفوالمائتين

بعدوخاصةوالسنينالأيامتواليمعإِيباريثيات

هاجرالمجاعاتوحدوثالأولىالعالميةالحرب

إلىالأموطنهمعنوتغربواالموارنهمنكثير

مصرإلىهاجروا،الأرضوقاراتالعالمبلدان

إِلىومنهاالأمريكتينوإلىأورباإلىثمومن

ل!استراليا.وأفريقياكندا

الإِغترابدنيافيالمارونيهأبناءعددكثرلما

الكرسيلجأ،ملايينعشرةيفوقكادحتى

اًربعإنئاءإلىالمافيةسنةالثلاثينفيالبابوي

أماقفةوتعبينالإغتراببلدانفيإيبارثيات

لها.موارنة

138

مصرفيالموارنه

ايجاربعضاًقامالفمانيهالمرحلةظلفي

ل!الموًكدويوً،مصرفيدائمةإِقامةالموارنه

إِن،المقدسهالأراضيتا!يخكاتبوادينجتون

منمعامفيطلبالرسوليالكرسي

الممريبالقطرالمرسلينالفرنينالأباء

الموارنهالكهنهمنكاهنينلهميخذواأن

منوإبتداءلهمكقثارينبمصرالقاطنبن

إلىالموارنهالحلبيونالرهانقدمام47هعام

مصرإلىالمارونيهالجابأبخاءمعوتنقلواممر

إلىدمياطمنالمارونيهالجاليهأبناءمعوتنقلوا

إِلىاالامبهدريةومن،فالقاهرةالزقازيق

فيالحرطومإلىوصلواحتى،المنموره

نيابةأقيمتأم659عاموفي،السودان

ما649عاموفي،بمصرللموارنهبطريركية

مارونيهمطرانيهإنثاءعلىالفاتيكانوافق

ديببطرسالمطراننيافةلهانمب،بالقاهرة

والمسئول.والسودانلممرملاجاتهإقدادمع

عددويبلغ،فرغاميو!المطرانهوالحالي

كنيستهمتقديربحسبحالياًمصرفيالموارنه

ن!مة.آلاف5حوالى
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/البطريركيهاللاتينيهُلكنيسةا

/ُفمليميهرالأ9اللاتينيه

أ!رثمليمكنيسة6ثشا

الرسلأعمالسفرفيالمذكورهالكنيسةهي

معهمكانوممنأنف!مهمالرسلمنوتكونت

يقولالمسيحالدصعودفبعد،المؤفينمن

منأوردثليمإلىرجعواحيئذ)الأعمالسفر

هوالذيالزيتونجبليدعىالذيالجبل

دخلواولما،سبتلمفرعلىاًورلثيمبالقرب

فيهايقيمونكانواالتيالعليهإِلىصعدوا

وفيلبسوأندراوسويوحناويعقوببطرس

وسمعانحلفىبيويعقوبومتىوبرثلماوس

كانواكلهملاءهوً،يعقوبأخوويهوذاالغيور

معوالطبةالصلاةعلىواحدةبنفسيواظبون

أخوته(ومعيسوعأمومريمالنساء

.(t:'11-1أأع)

ببارةالمؤمنينعدديتكاثرأخذالعنمرهوبعد

منالأولونالمؤنونهؤلاءوكان،الحلاص

بينيجمعونالميحبيسوعآمنواالذيناليهود

بيحوعوإيمانهمموسىبئريعةتمسكهم

913

القدسألموارالرومانردمبعدما.المسيح

تتكونبدأتم07شةاليهرديوالهيهل

المتنمرينايهودعلىأطلقحيثالكنيسة

وكانالناعرىيوعإيىنبهالمارىبإِسم

وهولاتينياًإِسماًيحملللقدسأسقفأول

21الأورشيميالكرسيعلىوخلفهمرقس

بينومنمثلهلاتينياًإيعماًيحملوناْمقفاً

والقديسالميسوفهوالرومانمنالمتنمرين

.يوستينوسالهد

عنيفةإفطهادبفترةالبهسةهذهمرتوقد

ودامت،الرومانبةالسلطاتقبلمن

قسطنطينالإِمبراطورعهدخىالإِضطهادات

منجعلوالذي31frعامفيتمرالذي

للأِمبراطورية.الرسمةالديانةالمسيحيةالديانة

القرنفذبالسلامالقدسكنيمةونعمت

الإمبراطوروالدةالفترةهذهفيوشيدت،الرابع

منعدداًهيلانهالقديسهوهىقسطنطين

وكيسةالقيامةكنيسةأشهرها،الكناسً!

الآراميهفكانتالغالةالثبلغةأما.لهد

المسيحالسيدبهانطقالتياللفةشهى

ايقافةلغةوهيايونانيةاللغةوبجانبها

إستعملتفقدالرومانيةالإدارةوأماوالحفارة

الإِداريه.ال!ثئونفياللانينيهلقها

الأمويةالحلافةعهدفينموهاالكنيسةتابت

إِنقسمتقدالمحليةالكنيسةوكانتالباسيةثم

اثركةوظلت،والحاصالرابعالقرنينفي

>«وماالقسطنطينيةكنيتيبينقالْمهالكنيه
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حيثFilioqueعشرالحاديالقرنحتى

الكنيستين.هاتينبينالكبيرالإِن!ثقاقوقع

إِنقلاباًأيفاًفلسطينشهدتنفمهالقرنوفي

وقدمصرفيالحكمالفاطميينبتوليسياسياً

هذاوفي،أيضاًفلسطينعلىولايتهمإِمتدت

هدمعلىرداًالصليبيهالحروبوقعتالقرن

الحاكم.الفاطميالحليفةيدعلىالقيامةكنيسة

وكان9901عامالقدسالصليبيونفتح

ورافقهقبرصإِلىغادرهاقدسمعانالبطريرك

الصليبيونوجدولما،الإِكليروسأفرادمنكثير

عليهعينواشاغراًالأورثليميالكرسي

الكنسي،التنظيموأعادوامنهمبطريركياً

ومجلساًوالأساقفهالأساقفهرؤساءفاقاموا

بطريركياً.

القدسالأيوبيالدينصلاحإِحتلولما

عكاإلىاللاتينالبطاركهإِنتقل،8711عام

السنهوهى،1921عامحتىفيهاوإِشقروا

أقامثم،المدينةهذهالمماليكفيهافتحالتي

حتىالغربفيذلكبعداللاتينالبطاركه

المقدل!ةالمدينةإِلىعادواحيثأم848عام

التاسعيوسالبابامنبقرار

)1tA1-AVA1(.

014

مصرنياللأتينكنيسة

غريغوريوسالباباأنثأام983مايوأ8في

بمصرللاتينرسوليةنيابةعحرالسادس

منالرسوليينالوابوظل،العربيةوالجزيرة

9Af9إِلىا YIالنائببمهمةيقومونام

لمصرواحدآنفيالريعوليوالقاصدالرسولي

عينا29اسنةمنذأنهإلا،العربيةوالجزيرة

لهاستقلت،مختلفةيثخميةالمهمتينمنلكل

بمهامالعربيةالجزيرةدونوحدهابممرالإدارة

وفي،الاٍسكندريةمقرهاوكانالرسوليةالنيابة

السادسبولسالباباعينام789إبريل92

مواليدمنسمبييريايجيديوالحاليالمطران

فياللاتينللمسيحيينرسولياًنائباًالألمكندريهْ

.المصريالقطر
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القبطيةلكنيسةابينارلحوا

الكالوليكيه،الكنالسلوذكسيةالار

سبتمبرفيرسميةغيربصورةالحوارهذالدأ

هذاف!القبطيةالكنيسةمثلوقد،م791اشة

كانأنوقتالثالثلثنودهالاباقداسةالحوار

البطريركي(الكرسيخلوفترة)ليعليمأسقفاً

الإِتفاقعيفةاللقاءذلكفيقدالعهوضعوقد

عالًلةلاهوتيقبلهاالمسيحالسيدطبيعةحول

ولاهوتيوالإكلانفيمفاالمضتركةالبهائس

تلكنورديليوفيماالكاثولييههالكيسة

الصيغه.

جيلرالكريستولأتفاقانص

يوعومخلمناوإلهناربناأنكبانؤمن11)

كاملهوالمتجد(اللوغوس)الكلمةالميح

جعلوأنه.ناسوتهفيوكامللاهوتهفي

ولاإختلاطبغيرلاهوتهمعواحداًناسوته

تثويئولاتغيرولاإمتزاج

(Confusion)عنينفصللملاهوتهوأن

لحظةاعينطرفةأولحظةإيىحتىناسوته

141

نحرمالوقتنفسوفي(عينطرفولاواحدة

.!وأوطاخي+ن!مطورتعاليممنكلا

الرسميالمستوىعلىالنصهذاقولتموقد

الباباقداسةوقعجنما،8891فبرابرفيأيفاً

بطريركومعهمروماباباوثملوايالثشوده

الأساقفهمنوعددالكاثوليكالأقباط

روماباباوأريكلالنصهذاعلىواللاهوتين

بالتوصلمعادتهنفيدلثنودهالباباإلىريماله

القبطيه.الثائعهالتعبيراتينابإِتفاقإلى

ارالحرنقاطباقي

البابابرئاسةلبهيستناالمقدسالمجمعكان

بتاريخجلسةفياثاكثنوده

1869 / /l rرفعقبليلزمأنقررقدا

حلإلىالتومليتمأنالبهيستينبينالحروم

الكاثويكيهالكني!صهمعالعقائديهللخلافات

-:مقدمتهاوفي

الميح.ال!يدطيةأ-

ليكالكاثرأضاف)القدسالروحإِنجثاق2-

منإِبتداءالايمانقانونإلىوالإِبن"

.(ام450عام

المطهر.3-

.(مريمالعذراءولادةفي)دنسبلاالحبل4-

القديين.ففائلوزوائدالغفرانات5-

الكني!ة)منينالموًبغيرالزواج6-

وتباركهالكنيسةداخلتجريهالكاثوليكيه

.(للهوتحا
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ممر.فيالكاثوليكيالوجود7-

إلىبذلكرسمياًخطاباًالمقدسالمجمعوأرسل

8691سنةأيبتمبر6بتاريخالفاتيكان

طبيعةعلىل!تفاقالمقترحمتفمناًالنص

إِجراءعلىالفاتيهانووافق.الميحالسيد

الإِتفاقتوقيعوتمالأساسهذاعلىاطوار

أوردناكماالأولىالإِختلافبنقطةالحاص

سابقاَ.

تجاريخالمقدسالمجمعجلسةوفي

لثنودهالباباقداسةبرئاسة82/5/8891

قراراتعلىالمقدلبىالمجمعأطلعأنوبعدالثالث

غيرخلاصبضانالثانيالفاتيكانيالمجمع

النقطةهذهإفافةالمقدل!المجمعقرر،المؤمنين

النيالأخرىالسبعةالحوارنفاطإِلىالاْسايية

فيبثأنهاللخلافحلإِلىالوعوليلزم

الكاثوليكية.الكنيةمعالحرومرفعإجراء

بذلكريعمياًخطاباًالمقدسالمجمعوَأرلمل

ردهالفاتيكانوأرسل62/4/5991ريخقي

نقاطضمنالمسالههذهإِدراجعلىبالموافقه

الأساشه.الحوار

عقائديهخلافاتفيأيفاًالإتفاقيلزموسوف

-:ثلأخرىرلييما

.691*سنةالمميحدممنالهودتبرئة-ا

.الرسولبطرسرئاسة2-

البابا.عممة3-

فيالمسيجهلل!شرومابابارئامة4-

كله.العالم

142

-:وهيأخرىخلافاتذلكالىويضاف

الأموام.لغالبيةالكائوليكإِلغاء-أ

المناولهطقسوإجراءالأطفالفاولةعدم2-

.سنوات8سنمنالأولى

إلىصبالميرونا،طفالمسحتاجيل3-

.شوات8

والإِكتفاءالمعموديهفيالعطيسعدم-4

الطفل.رأسعلىصنيرطبقبسكب

فاولةوعدمالفطيربلالحبزمناولةعدم5-

للثعب.الدم

الكاثوليكعندالكههبزواجالسماحعدم6-

اللا-دين.

بدخولونساءرجالاًللعلمانيبنالسماح7-

.القداساًثناءالمقد!ةسفارالاًوفراءةالهيكل

.بالحذاءالهيكلدخول8-

للمرفىالج!دبمناولةللراهباتالسماح9-

المدتثفيات.في

باولةالجدبحملللثمامهالسماحا-.

.المتعددهالكهنوتدرجات

الزنا،علةحالةفيبالطلاقال!ماحعدم-11

فيالمدنيالزواجإِنتسارعنهينتجالذيالأمر

منهااالإِفلاتيصعبزيجاتمنهروباًالغرب

الزوجة.الحيانةحالةفي

.الملاهفيللثرقالإتجا"عدم-أ2

فيالمذبحنفسعلىقداسمنأيخرإِقامةأ-3

واحد.يوم

4I-قداسمنأكثرفيوتناوليمليالكاهن
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الواحد.الومفي

التناولقبلساعاتتعالإحتراسعدم-51

ونمفللأكلبالن!بةبماعينوالإِكتفاء

.للثرببالنةساعة

لوحتىبالعماديئخصأيلْيامقبول-أ6

مسيحي.غيرالثخصهذاكان

الأدماقفهيمارسها)المؤمنينغيرمناولة-71

منرمميواضحقراربدونالكاثوليك

.(لفاتيكانا

143

الروحإِنباقهمانقطتينفيالحواربدأوقد

شنود،الاباقداسةبحفور،والمطهر،القدس

قويهوبحوثأوراقتقديموبعدنفسهايالث

تتمكنلمالقبطيهالكنيسةجانبمنومقنعه

إمكانيةهاكإِنيجعللثئعلىالإتفاقمن

بطبيعةالحاصالإِتفاقمثلإِتفاقتوقيع

الم!يح.
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الخامسالباب

الاْرلودكسيةالكنيسةبينالخلافات

،تسقانيةالبر9

القدل!.الروحإيخثا!-أ

الرسولي.والتليمايقليد2-

البهية.أسرارحولخلافات3-

الحلاص.فيودورهماوالأعمالالايمان-4

القديين.يثفاعة5-

.الأيقونات6-

الرهه.7-

الألفي.الحكم8-

القدلر.الروحمواهب9-

.ال!ابق!التعيين11الإختيارعقيدة-01

عندبالتفمللهاشتعرضالحلافاتوهذه

توجدكماالبروتستانيهللطوائفعرفا

-:هيىeاًخخلافات

وفه.محذاريعفالاْا-أ

الموتى.علىالملاة-'

الرقنحوالإِتجاهمثلطقسيةخلافات3-

فيوالثموعالبخوروإِس!تخدامالملاةأثناء

الكنية.

ب!ويها.ودوامالعذراءالسيدةإيهرام-4

الأصوام.حولخلافات5-

:الأنشنقالثهاالأخيرهالحلافاتوهذه

145
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النانيةالقانونيةالاسفارا-

!فة(المحة)الأنممفار

تتممة-يهوديت،طوبيا:الرتيبعلىوهي

حكمة،(سليمانحكمة)الحكمة،أستير

يفرتتممة-باروخ(سيراخإبنيثوع

والثاني.الأولالمكابين،دايال

منمحذوفةأوموجودهْيخرالأسفاروهذه

.المقدسلليهابالبروتستانتهالطبات

بالأبوكريفاالروتستانتعليهايطلقكما

لكنالمزيفهالبعضويسميهاانحفيةومعناها

الأرثوذكحيهالكنيتانتعتبرهاالأسفارهذه

لذاالثانبهالقانونبةبالأسفاروالكاثويكيه

قمين:إِلىالقديمالعهدنقمأنيمكن

القانويهبالكتبويسمىالأولالقسم

الأولى.

الثانيه.القانونيبالكتبيسمىالثانيالق!م

وكما،الكاهنعزراجمعهاالأولىواليهب

نأنعلم(2:01)الثانيالمكابنِنسفرف!جاء

الملوكأخبارفيهاجمعميههأن!ثانحميا

ولم،الملوكورسائلداودوكتاباتوالأنبياء

الكتب)الثانيةالمجموعةنحمياولاعزرايذكر

الأولى،المجموعةضمن(ايانيةالقانونية

إلاتظهرلمالكتبهذهاْنذلكفيوالبب

المجموعهجمعالذيال!هنعزراموتبعد

ولى.لأا

بعدجمعتقدإِليهاالمارالكتبهذهولأن

الميجةالكنيسةإِعترتهافقدعزراموت
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الكنائسوإِعرفت،ثافيقانونيةكتباًالأولى

العمور.مرعلىبقانوني!تهاالتقلبديةالمسيحية

الفانيةالقانونيةألاسفارقانونيةإثبات

م393شةالجعقدHippoهبوجمعقرر-ا

القدي!وكانالأخرىالأسفارضمنقانويها

قرروكذلكالمجمعهذاحافراًأغسطينوس

قانولتها.م793!نةقرطاجهمجمع

إِكليمندسمثلوالثالثالثانيالجلأباءإِن2-

وديونالميوسوأوريجانولوالأسكندري

الرابعالجيلأباءثموكبريانولرالأسبهدري

اليزينزيوغريغوريوسباسيليوسمثل

فيإستشهدواجميعهمالفمذهبيويوخا

القانونيةالكتبمنباَياتألفوهاالتيكتبهم

اياية.والقانويةالأولى

القانونيةالكتبضمنالكتبهذهوردت3-

فيالعسالبنالمفيوأثتهاالريملقوانينفي

الثاني.الباب"القوانين*مجموعكتابه

)الكنسيهالقيديهالكنائسقبلت4-

الكنية،اليزنطيةالممرية-البهية

هذه(يهالتقبالكنائسوبقية،لرومانيةا

الأولى.الكتبفمناليهب

هذهقانونيةقررتالكاثوليكيةفالكنيسة

Trenteترنتمجمعفيالكتب

لامنكلأنالمجمعهذاأعلنوقدأم645عام

بقانونيتهايعترفولاإِليهاالمثارالكتبيقبل

تعتبرهاالونانيةوالكيسةمحروماًفليكن
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معالروتستانتتباحثلماأنهإِذ،قانوية

عقد،الأسفارهذهبشأناليونايخةالكنية

مجمعاًأورلثليمبطريركدوسبثاوسالبطريرك

هذهنعدإِتا11فيهجاءوأمدرقراراَمأ682سنة

المقدساليهابمنأنهاونؤمنقانونيةالأسفار

القدبم.منذالمقدسةالكنيمةمنتسلمناهالأننا

السبعينيهالن!خةفيالكتبهذهوجدت5-

فياليونانيهإلىالعبرايهمنترجمتالتي

الإِسكندريةمدينةفيايانيبطليموسعصر

22سنة Aوسبعونإِتانوترجمهاالميلادقبل

.اليهودأحبارمنحبراً

وهىالبعييهالنسخأقدمعلىيطلعومن

القرنفيخطتاييالمثهورهايلاثالنسخ

نيه،الإسكندرا،السبنائه:ابديلرابعا

أنهاكما،الكتبهذهفيهايجدالفاتيهانيه

انحتلفةبلهجاتهاالقبطيةالنسخةفيوجدت

وكذلك،السبعينيهبعدالتراجمأقدمتقرالتي

اللاتينيهالنسخةفيالكتبهذ،وجدت

القديمة.

عيد(22:أ.يو)فيالميحالسيدذكر6-

الكتابفييذكرلمالعيدوهذا،التجديد

أنهحينفي،الأولىالقانونيها،سفارفيالمقدس

نأ(95:،)ولالاًالمكابينسفرفيثابت

حبنالعيدهذارسممنأولهوالمكابييهوذا

مذبحهوجددالاْمنجاساتمنالهيهلطهر

تسلموااليهودأنعلىمريحههدلاليدلوهذا

.الكتابهذامنالعيدبهذاالاحتفال
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كثيرةإقتباساتالجديدالعهدكاتبواأورد7-

:المثاليبلعلىمنهاالكتبهذهمن

يقابلها(4:7،017،1طوبيا)(أ

(413:1،41لوا

(:43تسا)يقابلها(43:1طريا)(2

يقابلها(425،2!8يهوديت)(3

(01:9كوأ)

يقابلها(:26سليمانحكمةسفر)(4

32(:أأكوه)

يقابلها(:37سيمانحكمة)(ه

t(13:3)مت

(3:21تي2)يقابلها(ا:2سيراخابن)(6

يقابلها(91-6:9الانيمكابين)7-

:35-37(اأ)عب

القديممنذالقبطيةالكنيسةإِستخدمت8-

قراءتهاضمنالكتبهذهمنفمولبعض

.الآلاموأسبوعالبهيربالصومالحاصه
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قىالموعلىالصلا!2-

الروحعلىكلمةقالمنواًما11الرباليدقال

فيولاالدهرهذافيلالهيغفرفلنالقدس

.(213:1)ت..الآتي

يخطئأخاهأحدرأى"إِنالحيبيوحناوقال

للذينجاةفيعطيهيطلبللموتليسخطة

ليىللموتخطةتوجدللموتليسيخطون

خطيةهوإِثم.كل...يطلبأنأقوالهذهلأجل

11للموتلب!تخطيةوتوجد

.(6:17،1يوهأ)

أحدهمانوعانالحطيةأننعرفالاَياتوبهذه

وخطاياالآتيفيولاالدهرهذافيلاتغفرلا

لذا،الآتيالدهروفيالدهرهذافيتففرأخرى

تصللموالتيللهالمرفيهالمنتقلهالأنفسفإِن

هذ،،الهفواتبعضلهاوكانالكمالالىبعد

.مفيدةعليهاالصلاةتكونالنفوس

IIA

الرسولبولسذلكيؤيدالمقدسوالكتاب

ليعطيه11وفالأنيسفورسنفسعلىيصلي

"اليومذلكفيالربمنرحمهيجدأنالرب

.(8:1أتيl).(الدينونهيوم)

توفىإذا11الفمذهييوحناالقدي!ويقول

ببكائنالاقوتناقدرعلىنعينهأنفجب،أحد

لأنوالقرابينوالصدقاتبالملواتبلونوحنا

نذكرولالعدىنتملهالاالولمائطهذه

أجلهممنمتضرعينالإِلهيهالأسرارفيالموتى

بلباطلاًالعالمخطاياحملالذيالحملإِلى

كانإذالأنه،وراحةتعزيةلهمتحمللكي

بنيهعنالمقدمالصديقأيوبقربان

بالحرىفكمتطهيرهميفيدكان(:هاأيوب)

.!أجلهممنالمقدسالقربانالمائتينالمؤمنينيفيد
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طقسيةخللافات3-

الشرقنحوالإتجاهأ-

الثرقإِلىتخهلاالبروتتان!تيهالكنائى

ابعضيتساءلقدالأرثوذكيةالكنانسمثل

فيكنتوِإذا؟مكانكلفيموجوداللهأليس

حتىأصليلاهلالثرقتحديدأعرفلامكان

.؟الثرقإِتجاهأعرف

إِتجاهأيفيفصليالرقإِتجاهتعرفلمإيئ

مكانكلفيموجودحقاًاللهلأنحرفيلدون

بناءمنفلابدالشرقتحديدنعرفدمنامالكن

لهذلكلأنالثرقناحيةوالملاةالكنائى

.الإِنسانعقيدةتمىروحيةمفاهيم

نظامإِلهاللهلأن،ئقالنظاميهالناحيهْمنا-

.11ترتيبوبحسببلياقةشئكللأاليكن

للثرقالإتجاهكانالأولىالكنيسةفي2-

الفربيةاْوالشرقيةالكنيسةفيسواءوافح

الناسبعضأنلدرجة،جداًواضحةبصورة

يعبدونالمسيجينأنيظنونكانواقذيماَ

)الاْولى(الكنائسكللاًننظراًالثم!

المعيحي!تإِتجرواكما،الشرقناحيةكانت

بانهمSundayالأحدليرمالدائمبإِحتفالهم

.إِسبوعكلللشم!بيوميعيدون

.(6:2زك)الثرقدعىالربال!صيد3-

البرثصأنهالمسيحال!دعنقيل4-

تتجهحينماالب!ثريةفالنفىلذلك(4:2)ملا

شص!هوالذيالمسيحلتطلبإنماالنَرقنحو

الداخيه.الظلمهيبددأعماقنافييثرقالبر

914

:8(2تك)لثرقاًكانتعدنجنة5-

نماإالثرقناحيةتكونعندمافالكيسة

الفردولروطلبعدنجنةعودةلتطلب

نأتهدفطقوسهاكلفيفالبهية،المفقود

الفردول!نحوبحنبنأولادهاقلوبتلهب

.المفقود

منسيكونالثانيمجيئهفيالمسيحالصيد6-

فالثرق(42:72مت)(11:أأع)المشرق

بالتلاميذويذكرناالميحبإنتظارقلوبنايلهب

الملاكلهمقالالمسيحمعدحينماالمعودلحظة

.المثرقناحيةهكذاسيأتىالميمأن:

لكنمكانكلفيموجودحقاًالله7-

فالحيد،خاعةأهميةتعطيالجميلةالذكريات

نجمةرأواوالمجوس،المشرقبلادفيولدالم!ميح

المسيح،السيدعلبال!ئرقولي،الئرقفي

العالمفيكني!ةأولتايمستالضرقوفي

نرفعنمليعدماأيفاًنحنأورلثليم"اكنية1

كلفىموجوداللهاًنمعالماءنحوعيوننا

الإتجاهلأن؟السماءإِلىتظرفلماذا،مكان

ولأن،روحيةوذكرياترموزاًيعطيللسماء

....فوقإِلينظرمليحينماالمسيحالسيد
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لشمو،ا،لبخورا-ب

الخورلاالروتساتةال!ذ!ل!تخدملا

ملواقا.فيوالثموع

:البخورأ،ا"

هوالبخوررفعأنالأرثوذكسيةالكيسةترى

فيالملكدام+ماشعبهوسطاللهلحضرةرمز

.(21:أنشَ)+رانحتهناردييأفاحمجلسه

عنقيلفقدصلاةهوذاتهحدالبخورفي2-

منجاماتلهمأنقسيساًوالعئرينالأربعة

القديينعلواتهيبخوراًمملوءهذهب

فيالحبيبيوحناالقديسيقولكما(:8رؤه)

ومعهالمذبحعندووقفآخرملاكوجاء!رؤياه

لكي،كثيراًبخوراًوأعطى.ذهبمنمجمره

علىجميعهمالقديسينصلواتمعيقدمه

دخانفمعد.العرلقأمامالذيالذهبمذبح

أمامالملاكيدمنالقديسينصلواتمعالبخور

.(4،:83)رؤ"الله

لموسىالربقالالبخورأهمةومن3-

(53:1خر)البخور"لإيقادمذبحاًوتمنع11

015

ذبيحة.يعتبركانذاتهحدفيفالبخور

لذاال!ثبتطهيرإلىالبخوررفعويرمز4-

وسطمنإطلعا11وهرونلموسىالربقال

موسى.قال..بلحظةإِفنيهمفانيالجماعه

علىناراًمنهاواجعلالمجمرةخذ:لهرون

إلىمسرعاًبهاوإذهببخوراوضعالمذبح

.(74-44-61عدد)الجماعة

البانمنهاالم!يحللشدهداياالمجوسقدم5-

لكهنوته.رمزاًوكانتالبخورمادةوهى

مادةاللبانعناليألئياءأيفاَيفول6-

ولباناًذهباًتحملالألمغنىإليكيأتي11البخور

.(:5-066)أث!"الرببت!ابيحوتبثر

مشرقمنلأنه11اليملاخيويقول7-

وفيالأمبينعظيمإِسميمفربهاإِلىالثمس

11طاهرةوتقدمهبخورلإلعمييقربمكانكل

.(11-ا.:أملا)

:لشهو،الانيا

القديسينإِيقوناتأمامالثموعتوضع-ا

خلاليثرقالذيالمسيحبنورلتذكرنا

وقالحولهملمننوراَكانواوبانهمالقديسين

فىكالثمىيفيئون!الأبرارأنالإِنجيل

.(:3143مت)"أبيهمملكوت

وكانت11منارةبعملموسىالربأمر2-

النقي+الذهبمنوالمنارةالسرج

.(2:31خره)

الدائمالإل!تعدادإلىالسرجإِنارةوترمز3-
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ليهن11الربيقولحيثالمسيحالسيدلمجن

وأنتمموقدةوسرجكمممنطقةأحقاؤكم

منيرجع.متىسيدهمينتظرونأناساًتثبهون

جاءإذاالذينالعيدلأولئك.طوبى...العرس

.(35-21:37لوالماهرينيجدهمسيدهم

كانتاللاثيالحيهطتالعذارىثللناوقدم

151

إيخطفأتاللائيوالجاهلات،موقدةممابيحهن

.(21-ا:52مت)ممالجهن"

يوضحالأِنجيللْراءةوقتالصموعإِفاءة-

ونوركلامكلرجلي+سراجالمزمورقول

الرب"وعيةوأيفاً(911مز)ل!بيي+

.(91)مزبعد"عنالعينينتيرممة
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بتوليت!ا،د،امالعذراءاسميدةإكرام!ا-

العذراءاليدةالبروتستانتيكرملا

لهاقمةلاايياليضقثرةفلويقبرونها

أنهايقولونكماالمسيحلليدميلادهابعد

ميلاد-بعدكزوجةالنجاريوسفمععالثت

.يوع*!إِخوةتسمواأولاداً-وأنجتالمسيح

إِنتظر!التيالأجيالثهوةهيالعذراءالسيدة

،11الحيةرأسي!حقالمراً،+نسلالكتابنبوة

ايانيةال!ماءالأرثوذكسيةالكنيصةوتسميها

فتاةأففلوهي،الميحالسيدحملتالى

أفغلتاةقبلهاهناككانفلوالعالمفيظهرت

بعدهافتاةجاءتولو،المصيحمنهالجاءمنها

اهوذا1قالتوهيالميحفهالجاءمنهاأففل

(.V:8لوااتطوبني"الأجيالجميعالآنمنذ

أيتهالكاللام11قائلاًحياهاجبرائيلوالملاك

فيأنتماركةمعكالرب.نعمةالممتلئة

.(8:2ألواالنساءا"

عنالملكة+قامتالمزمورفيالمرتلعنهاوتنبا

.(:49)مزه"الملكأيهايمينك

كزوجةعالثتالعذراءاًنالروتشانتيقول

هذهويقدمونالمسيجميلادبعديوسفمع

الأدله

البكرإِبخهاأنهالمسيحعنقلدامماا-

.إِخواتلهبذلكفيكون

ولدتحتىيعرفهاولم11الكتابقول2-

.11إِبنها

عنإِخوتهعبارةفيهاوردتالتيالآيات3-
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.(-3ا:6مر)(21:64مت)الميحالسيد

مريمتاخذأنتخفلا11ليوسفالملاكقال4-

.11تكإِمرا

الأولالمولودمعناهاالبكرالإبنكلمة1-

واليهابيولدلمأمآخرإِبنبعدهولدسواء

منرحمفاغكل.بكركللي+قدسيقول

المسيحاليدكانهكذا(13:2)خر+الناس

+كلجيرومالقدي!قالوقد،البكرالإِبنهو

بكرإِبنكللي!ولكنبكرإبنهووحيدإِبن

إيىيشرلاالبكرتعبيرإِن.وحيدإبنهو

ليسواحدإلىولكن.آخرونبعدهولدلثخص

يبقه.منله

حتىيعرفهالمعبارة2-

أيضاًالعربيةاللفةفيتفيدحتىعبارة

إِبنةيكالعنالكتابقولبدليلالإِستمرارية

11ماتتحتىولدلهايكنولم11الملكلثاول

تلدلمبالبملأنهالإسنمراريةهناتفيدحشى

ماشا.بعدما

عنإِجلسلربيالرباقال1المزمورقولوهكذا

11قدميهتحتأعدائكأفعحتىيميني

.(11.مز)

يسوعإِخوةبمارة3-

،الثديدةالقرابةعلىأجاناًتدلأخعبارة

تخدمنيأخي+لأنكلهقاليعقوبخاللابان

.(1:ه92تك)00011.مجاناً

يقولالكتابلكنلوطعمكانإِبراهيموأبونا

رجالهجرسبىقدأخاهأنإِبرامسمعلما
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إِبنأنهمعأخوهلوطأنفإِعتر.!ا...المتمرنين

أخيه.

مذالمرأةعلىتطلقإِمرأتكعبارة-4

الطيبلوقالْولذلكعلىوالدليلخطوبتها

إمرأتهمع،الجيلمنأيفاًيوسف+فمعد

تسمىعموماًوالفتاة،+حبلىوهيانحطوبة

إِمرئمنلأنهاإِمرأةسمتلحواء،إِمرأة

.(2:32تك)أخذت

-:أيفايثنودهالباباقداسةويقول5-

كلالمسيحأملمريميكونأنالمعقولغيرمنأ-

الصليبعلىالرببهاويعهدالأبناءهؤلاء

كانواأولادهاأنشكولاتلميذهيوخاإِلى

أولاد.لهاكانلوبهاأولى

153

الذهابفيومريميوسفأسفارفينلاحظب-

إبنأيإسميذكرلم.منهاوالرجوعممرإِلى

(2:41،02،12)متيوع"11يخرلمريم

21وعمرهأوردثيمالىالرحلةديوكذلك

.(23:4لواينه

حزقيالنبوةفيوافحكتابينصوهناك!

النبيحزقيالرأىلقد.العذراءبتوليةدواميؤيد

يكونالباب+هذالهوقيلالمشرقفيمفلقاًباباً

الربلأن،إِنعصانمنهيدخلولايفتحلامغلظً

مغلقاً"فيكونمنهدخلإِسرائيلإِله

.(44:2حز)

فظل،الربمنهدخلالذيالعذراءرحمإِنه

لها.آخرإِبنيدخلهلممغلقأ
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لصما5-

الثابتهبالاْعوامالروتستاتتيؤمنلا-ا

تتمعندهموالأصوامالكنيسهفيالجماعيه

الآيهعلىويعتمدونوقتأيفيفرديةلصورة

وأثربفيأوأكلفيعيكمأحديحكملا

ظلهيالتيسبتأوهلالأوعدجهةمن

علىالبروتسانتيوافقلاكماالعتيده"الأمور

النباتي.الموم

بوفوحموجودمحددهمواعيدفيالمومإن

فيالربالسيدحددوقدالمقدسالكتابفَي

والحاصالرابعالشهرصومزكرياسفر

.(8:91زك)والعاثروالسابع

فيأصوامالكنيسهوفعتالميحيهوفي

ومنهاالكبيرالصومومنهامحددهمنالبات

المسيحال!يدعامهاالتييومآَالأربعون

والعذراءوالرسلالميلادوصوم(4:2مت)

.....غيرهاو

وجنودهإبليسعلىللإِنتصارقوةوالصوم

يخرجلاالجنسهذا!إِنالمشحالسيدقالحيث

.11والصومبالملاةإِلا

يصوملالماذاالمسيحالسيدسئلوحينما

حينئذالعريسعنهميرفعحبن11قال؟تلاميذك

(.9:01مت)اانمويصو

وقدالجديدالعهدفيالجماعيالمومأفلةومن

الربيخدمونهميخما11الرسلعنالكتابقال

ليإِفرزوا،القدسالروحقال،ويصومون

إِليهدعوتهماالذيللعملوشاولبرنابا

let

عليهماووضعوا،وعلواحيدفصاموا

.(31:2،3أع)لاَياديا

أهل.وكل.عامالر-لبول!والقديس

.(72:12أع)الفينه

أيامثلاثةأستيرمامتالقديمالعهدوفي

.(4:61أس)ليالوثلالة

أيامالعبوموم(3يون)نينوىاْهلوصوم

(.9:1نح)ونحمياعزرا

أحدعليكميحكملاالرسولبولسقولأما

يحذرأنهفالواضح(2:11كو)وشربأكلفي

الياليهوديهوالطقوسالنظممنالمؤمين

اليهودنمسكب!بللربمكرههأصبحت

.بالروحلابالحرففيها

خلقةآدمأننقولالناتيللمومبالنسبةأما

كانفتيهوالثلاثةالنبيودانيال،نباتياًالله

وطعامهممحتهمفياللهوباركنباتياًطعامهم

الملكغلمانكلمنأففل

.(1ه-21:أدايال)
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اسيمادسلبابا

تستانتيه،البرالطوائف

البر،تسقاتتيهالطوالفداخلالخلانات

الكني!ةببنخلافاْتهناككانإِذا+

إلاوالكاثوليكيهوالأرثوذك!يهالروتستانيه

البروت!تانتيهالطوالًفداخلحونفاتهاكأن

البعضوبعفها

)مثله:

البهسةتعترفالأطفالمعموديهْ-ا

الكنيسةبينماالأطفالبمعموديةالميخيه

.الأطفالبمعموديةتؤمنلاالمعمدانيه

العمةكنيةتؤمن:القدلرالروحإنبثاق2-

القدسالروحأنالأرئوذكسيةالكنيةمثل

إِنالطوائفباقيمنتوًبينماالاَبمنمنبق

والاِبن.الآبمنمنبثقالقدسالروح

القدالعةنهفةمثلالكناثسبعضتعتقد3-

الكنائرأماواحدةبمعموديةالبلاميثخوةوالاٍ

الماءمعموديةبمعموديتانفتؤمنالخمسينية

.القدسالروحومعمودية

البهاضبهتنادي:بالسنهالتكلم-4

الروحمعموديهْقبولعلىكدليلالحمينيه

البلاميثالإِخوهكناسًترففبينماالقدس
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نبن.اوالمعمد

الكنيسةبهتؤمن:الأرضعلىالسمَوط5-

الطوائفباقيويرفف!هالحم!ية

في.البروتصتا

بهيؤمن:العظيمهوالفيقهالإِختطاف6-

الطوائفبقيةترففهبيماالبلايختالإِخوه

البروتستاله.

اللهبهيسةتؤمن:والقيامهايانيالمجئ7-

مرهصيأتيالمصيحالميدبأنالقدايةونهفة

بأنوالمعمدانيينالبلاميثيؤمنبينماواحدة

.قيامتانهاكوأنالمسيحللسيدمجينانهناك

الأسقفيهالبهي!ةبهتادي:المرأهشامة8-

أصبحنيخيراتنساءهناكبلالأنجليكانيه"11

الطوائفبعضترفضبيماكهه

.المرأهسيامةالأخرىالبروتشاته

النعمهكنيسةتؤمن:الألفيالملك9-

وبملكسيأتيالمسيحالسيدبأنوالمعمدانين

الطوائفباقيبينماسنةألفالأرضعلى

الفكر.هذاترفض

أبناءالبلاميثالأخوهيمنع:الزواج-01

بينماأخرىطائفهأيمنالزواجمنكنيستهم
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طوائفمنالزواجالطوائفباقيتسمح

ذسمعيومكلفيأننابجانبهذا.أخرى

وخلافاتالبروتستانتيهالطوائفمنالجديد

بينهما.فيماداخليه

تخاطبلالماذالنودهباابسؤالوعد

156

البروتشانتيهالكناضالأرثوذكيهالكنيسة

البهيسةبينكتيرةإنجتلافاتتوجدأولاً:فقال

وبعضبعصهاالروتتانتيه

للبهيسةمحددهْرئايةتوجدلاأنه:وثانيا

لهم.ملزمهالبروتانته
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لإنشقاقا!يةثرللوالكنيسةا)1(

تسقانتي!لبرا

لوثر.مارتنإلىفسبةباللوثريهتسمى

نوفمرأ0فيلوثرمارتنولد:ميلاده

صاكسونيبمقاطعةإِي!بانفيام834لعة

هانزأبو،كان.فقيرهقرويةأسرةمنبألمانيا

مارجريتأمهوكانتالنحاسفاجمفيعاملاً

الأخثابحملمثليثاقهباعمالتقومزيجلر

.واًخواتأخوهسبعةمنالمكونهأسرتهالإعالة

حيثمانسفيلدمدينةإلىالأمر،إِنتقلتثم

وثروتهمكانتهوتحسنتكيراًنجاحاَهانزوجد

للنحاسم!مبكاَعثرأتنىيملكوأعبح

المدينةمجلىفيعرنواَأنتخبكماوالفضة

البالسهلولرمارتنطفولة

مدرسةفيعمرهمنال!مابعةفيوهولوثرترلى

وقدالمدرسينقسوةمنعانيوقد،مانسفيلد

لمواءطاعتهلعدمالفربتلقيهعنيخيراَكتب

ولمنعذباكنا1قالكماالبيتفياًوالمدرل!ةفي

يومفيمرها5فربتلقد..شانتعلم

.11واحد

مدينةإلىأرسلسنها4العمرمنبلغلما

الحياةإِخوةمدريمةف!درسحيثمجدبورج

.11الفرنسيسكان11المثركة

مدرسةلوثردخلأ89tسنةوفي

تعليمهليواملإيزيناخبمديةالفرنيكان

157

إِيزيناخفيسنواتثلاثةوبعدالكاثوليهي

جامعةلىاٍمارتنأبنهلوثرهانزأرسل

.القانوندرايةفيليتخمصإِيرفورت"

هبنتهر9نجاته

إِلىعائداًبيتهمنسفرهأثناءالمراتإِحدىفي

وإندفترعديةعامفهصادفتهإِيرفورت

أدتالومضيةالصاعقةمنحزمةفهبالقرب

امه،أموسقطتجذورهامنيثجرهإِقتلاعإِلى

إشغاثرعبةوفي،الأرضعلىفسقط

حياتهتحفظكيSt.Anne.آنبالقدية

سيدخلبحياتهنجاإِذاإنهللربنذوراًونذر

بالديرإِلتحقبالفعلحدثما.وهذا..الدير

سيما705شةوفيإِيرفورتفيالأوذمطيني

حياته.فيمرهلأولالقداسبخدمةوقامكاهنأَ

الذفيعقد!9ف!يقف!مير

الرإِلهفيينحصرمارتنتفيهرمنيخيركان

المسيحمورةتذكروقد،الحطاهيدينالذي

يهددوهومانسفيلدفينافذةزجاجعلىالملونه

بلانفمهلوئرفوجدباليفالبتنريالجنس

منهظناًالأتيالعالمفيولاالعالمهذافيلال51

يعوضلاوأصوامصلواتمنقدمهماكلأن

خطيته.لثاعة

اللههتكر

اللهبرفيه"لاْنبولسقولفىدراستهأثناء
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الياسمنلحالةوصل(7:1ارو)"معلن

كرهت!إنيقالإِنالحالبهووعلالروحي

باراًاللهيكونبهالذي(اللهبر)العبارةهذه

عثتالذيأنالكنوالأيثرار،الخطاهويعاقب

خاطئاًبانينفسيأنايثعرتكراهبلومبلا

أحبلا(نا،جداَمفطربوبضمراللهأمام

فيوأناالحطاهيعاقبالذيالباراللهكرهتبل

بالتجديفيكنلمإِن،اللهعلىتمردتعمت

نأكافياًيكن.ألم.المرعببالتذمرالأقلفعلى

نأذلكعلىيزدادبلمنبوذينيطرحواالحطاه

الإِنجيلطريقعنعذابفوقعذابايضيفالله

.؟وغفبهببرهيهددناالإنجيلطريقعنوحتى

اللهاحمشكرالمر

بول!دمدهمامعرفةإلىرجعتئميقول

وإستعدتالأمرهذافيالتفكيرعلىوداومت

اللهبر+فيهالآيهفيهوردتالذيالسيا!

البار11آيةفوجدتمكتوبةهيكما00011معلن

أنهعلىاللهبرأفهمبدأتحينئذيحبا!ابالإيمان

..بالإيمانأيالباريحياطريقهعنالذيالبر

ودخلتثانيةولدتأنيالثعورإنتابنيحينئذ

.الأبوابأوسعمنالفردوسالى

158

لغفرانامكرك

صكوكبيعالبهاذ!منكتيرفيإِنتشرت

وجدألمانياوفيالماللجمعكوميلةالففران

مجدبرجمطرانAlbrechtالبرخت

مانزمطرانيةليك!بالفرصةوهلبرشاد

Mainzالباباأنكما،جداًغيةمنطقةوهي

لتنفيذكالةأرمدةلديهيكنلمالعالثرلو

بناءإعادةوخاصةلبناءالطموحهمشروعاته

ليوالابافوجد،بطرلرالقديىكنيسة

بالفائدةيعودإتفاقلعملالفرصةوالرخت

مواعظهفييدعوأنعلىفإتفقاكيهماعلى

القدي!كي!ةلأجلالففرانصكوكلثراء

بأنلهيسمحأنعلىسنواتثمانيلمدةبطرلو

لمطرانيةيلزمماليدفعالدخلبنمفيحتفظ

مهمةالبرختأوكلأم715ينايروفيامانزا

دومين!نيراهبإلىالففرانلمكوكالدعاية

ياشرتيتزلوكان،تيرليوهانزيسمى

الأقرباءنحوالئعبلعواطفثيراًمواعظه

العملةترنأنبمجردأنه11لهمومؤكداًالراحلين

المطهر،منالروحتقفزالمندوقفيالقدية

فيالمدحهذامنإيثمازواالناسمنكثير

والب!طاءالثبعامةلكن،الغفرانمكوك

باموالهم.لياتواأسرعوا
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الغفرانصكرك،ينتقةالبابايقحدكالوث!

طريقفيتقفالغفرانصكوكإِن:لوثرقال

إيىتؤديأنهاكماالمادقةالداخيةالتوبة

الصكوك+إِنأيفاًقالوقدالروحيالحمول

معالمصالحةتحققولاالذنبتمحولاالبابويه

معالسلاميثتريأنيمكنلاالمسيحي.الله

يستردوالمنكصرالمنسحقالقلب.فقط.الله

المحيحة.العلاقة

السلبيةالآئاربسبببقلقيثعرلوثركان

الكاذبةا؟الطمانينةيقولإِذالففرانلمكوك

إلىوتقودهمالبسطاءتفللأنيمكنالفطية

اطفاؤهايمكناللهغفبناربأنالإِعتقاد

.+بالمال

لولرحرمان

الحواروبعدلوثرأمدرهااليالبذاتنثربعد

جامعةفيعقدالذيأم915يوليو4فيتمالذي

كآجونالدكتوروبينلوثرمارتنبينليزبرج

خم!ةإِستغرقوالذيللكاثوليكيهالمتعمب

الإِدارةحكمت،لوثرمارتنعنادفيهاظهرأيام

حرمانعلىام525يونيواهفيالبابوية

قرارأصبح0251سنةأكتوبروفى،لوثرمارتن

وفي،.لوثرمارتنعلىالمفعولنافذالحرمان

نافذالحرمانقرارأمبح0251شةأيهوبر

عنومنعهوأتاعهلوثرمارتنعلىالمفعول

يهبه.بحرقوأمروالتعليمالوعظ

915

لطلبابواه!لم!سوا

إِن.قفيتكفيوأحكميارباقم1فيهقيل

فيوتبصربطرسياقم.كرمكيقتحمخنزيراً

الكناسً!أمالمقدسهالرومانيهالك!يسةقفية

بتعليمكمنيابولسياقم.بالدمالمكرسه

كلياقوموا.الكنيصةوتنيرأنرتوموتك

تفسيرهاهوجمالتيالكنيحةوكلالقديسين

."المقدسللكتاب

عنيفاًهجوماًيئنوجعلهلوثرالحرمانهذاأثار

شملتكتبثلاثةفيوعقائدهاالكني!ةعلى

.والهرطقاتالبدعمنالعديد

كل!البابوالمرسوميحرقلوثر

مدينةخارجام25هسنةأديسمر.في

منمجلداتثلاثةلوثرأحرقويتنبرج

القرونفلايفةكتاباتوبعضالكنيالقانون

لهيبفوقالبابويبالمرسومألقىثمالوسطى

البابا()تهلككالرانهذهايت1قائلأَالنار

الله+حقإِعرفتلإنك

لاثرإملان

وحدها،المجامعفيولاالبابافيأثقلاإنيذل

أخطاواماك!يراًأنهمالمعروفمنحيث

الكتابباقوالملتزمفانا،أنفهموناقفوا

كلمةأليروضميريإِقتبستهاالتيالمقدس

.!الله
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رهنةينقضلرول

البتويهنذرلوثرنقضأم52يونيوها3في

بورافونكاترينالراهبهمنوتزوجوالرهبنه

athreine Von Boraخص!ةوأنجب

-مارتن-مجدولينيوحنا-إِليزابيثهمأطفال

منالأولىالثفيإِليزابيثوماتت،وبولى

الثالثة.السنةفيومجدولينعمرها

لرلوموت

لوثرماتأ546أنجراير8الحمي!يومفي

ودفنبهاثاالتيمانفيلدلبدهزيارتهأناء

فيها.عالقالتيفيمبرجمدينةفي

اللولريةالكنيسةتسمية

نبههولما،الإسمهذانفسهلوثريقترحلم

إِتركصاأرجوكم:لهمقالذلك,إِأتاعه

لكنلوثرينأنفسكمتسمواولابعيداًإِلعمي

لوثر؟هومن..مسيحيين

يأأجلمنأصلبلمأنا،ملكيليسمذهبي

يأمنيقبلكانمابولىالقديس،يثخص

ولابول!أتباعأنفسهمالناسيصمىأنإِنان

إذنكيف.الم!حأتباعلكنبطرسأتاع

نأورمادترابمنالتعيسةالحفنةأنايلا!لمني

الميح.لأبناءإِسميأعطي

لهذ،يصمعوالمأتباعهاْنالمعلوممنلكن

ناولواللوثريةالكنيسةإسموبقىالوصيهْ

تستخدمكانتالجديدةبروت!تانتكلمة

016

المملحه.البهائسمجموعةعنللتعير

اللولرية!الكنيسةلولرعقالد

Solaوحدهالمقدل!الكتاب-ا Scriptural

البروت!شانتيهللكناشيثعارالعبيرهذاأعبح

فقطالمقدسالكتابوأعح،هذايومناحتى

كماالبروتشانتىل!يمانالوحيدالممدرهو

وسلطةالقليداللوثريةالكنيةرفضت

الكنيسة.

كهنه،الكللكن،خاصكهنوتيوجدلا2-

فيالسلطةلهموالجميعوكهنهملوكفكلنا

المقدسالكتابمفهومفيوالكاهنالكنيمة

المعمد.أوالمؤمنمعناه

حقلهمالذينوحدهمالدينرجالليس3-

حمارجعلالذيفاللهالمقدسالكتابتفسير

علىيتكلمأنيتطيعنبياَيوبخلكييتكلم

الابا.يوبخلكيإنانفم

ماالكنيسةأسراركلملاحيةلوثرأنكر-4

وبعضوالمعموديةالإفخارسياسرعدا

التاولبرتؤمنلاالروتشاتيهالكناض

ابخزوكسرالممحبشركةتؤمنولكنها

السر،لهذاالمسيحعملوتذكار

ودخولهالحطيةمعمعاناهبعدلوثردعى5-

لانالمناداهإلىالموسوسالضيقالفمرإيى

.عمالالاًدونفقطبالإِيمانيتبررالإنسان

كونهمنالرغمعلى)الرههلوثرهاجم6-

مننوعكانهاالرهبنهحياةووصف(راهباًكان
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وأن،العقليهللأمراضمست!ثفىفيالتدريب

الجنوناٍلىوالحاباتالئبابتسوقالرهنه

والطاعة.والعفةللفقرالشاذهبمطالبها

،الكالرليكيةرلوذكسيةjاالكنيسةرأي

التقليدفي

والكاثوليكيةالأرثوذكحيةالكنيةنؤمن

هذايتارضألابثرطلكنالكنيبالقليد

الكنيةعك!علىالمقدسالكتابمعالتقليد

المقدل!الكابلثعارترفعالتيالبروتستانتيه

Solaوحده Scripturalالذيالثعاروهو

لوثرمارتنرفعه

منكثيرلذا،تسليمتعنيالواقعفيتقليدكلمة

أوالريوليالتقليدنسميهاألايفضلواالناس

وأالرسولىالتسليمن!ميهابلالمقدسالتقيد

تقليدكلمةأنالبضيظنللاالمقدسالتسيم

آخريقلدواحدبمعنىImitationبمعنى

السليممفهومهفيالتقبهوهذالي!بالبم

التسليمبمعنىTraditionبهاالمقمودإِنما

كلمةالرسولبولسمعلفاإلخدموقد

.كثيرهمراتوم!ثتقاتهات!ليم

هوايقليديالأنسانأنالبعضيخيلأحياناً

هوهذاليىالمتخلفالإنسانأوالجامدالإِن!ان

الفكرأمالةقبولهوالمحيحالتقيد،ايقب

فيالاْصالهبهذهنعيشلكييمانوايإٍوالحياة

....الحاضر

يكونحينماالماضينحبنحن11الأباءأحدقال

161

يبقىالحاضربدونفالمافى،عليهمتكاالحاضر

."أصالةبلايبقىالمافيبدونوالحافر،جامداً

جاةهولكنللمافيمحاكاهلي!فالتقليد

الأجيالعبروتقدمللحاضرالماضيمنتسلم

هوالتقليديفالإنان،جويتهاتفقدأندون

الفكرفيويعيث!أصالةلهالذيالإنان

.بالروحميهباًالآبائيالإنجيليالرسولي

ماكثيراًلكتاجامداًضثاًليىالتقيدإِذن

هوالتقليدأنونظنالتقليدكلمةفهمنسئ

أقولفحيما،الأمالههوايقليدلكنالجمود

لأنأميلةأنهانقصدتقليديةالكنيسةهذهأن

لهاالكنيسةهذهولأنمتاصلونأناسعاشفيها

فيه.تعيثىمعينفكر

كليذكرلمالمقدسالكتابأنوهوآخريثئ

كلولاالمسيحالسيدفعلهماكليذكرلم،شئ

وألثياء11الرموليوحناالقديسقاللذاقالهما

واحدهكتتإنيسوععنعهاكثيرهأخر

الكتبيسعالعالمأنأظنفلست،فواحده

(12:52يو)!المكتوبة

يسوعصنعهاكثير،آخروآياتأيفاًيقولكما

هذهوأماالكتابهذافيتكتبلمتلايذهقدام

ولكيالمميحهويسوعأنلتؤمواكَبتفقد

باسمهجاةآمتمإِذالكمتكون

.(02:03،31يو)

'5L IiL4jلم؟وكرازتهالمجامعفيالربتعليمن

يذكر.

دخللماالمحأنالإنجيليمرضمعلمنايقول
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منفبهتوايعلم*وصارالمجمعدخلناحومكفر

وليىبسلطانيعلمهمكانلأنهتعيمه

.(1:12مر)كاليهبه+

يكتب.لم؟منهبهتواالذيايعيمهذاهوما

كان،والسمكتينخبزاتاطصىمعجزةوفي

يميلالنهاربدأحتىالمباحمنالناسيعلم

فيعنهيئئيذكرلم؟لهمتعليمهكانفماذا

الإنجيل.

ثاطنعلىالمسيحقالهالذيالعيمهووما

السفينةوفي؟النهرثاطنوعلى؟الجيره

فييذكرولم،نعرفلا؟الطرقاثوفي

الاِنجيل.

نأ.قيل..الوفعنفسحدث،قياقهوبعد-

من+وبدأعمواستلميذيقابلالميمالسيد

الأمورلهميثرحالأنبياءجمعومنموص

كل(427:2لو+االكتبجميعفيبهانحتصه

لاولبهه،الأناجيلفييكتبلمويخرههذا

وعلأوالتقليدطريقعنإلياوصلشك

الأقل.علىبعفه

أنظمةوضعواقدالركلأناًيفاًشكلا2-

هي؟فما.للكنيسة

الربأودعهمابكلالميعرسلأننعقلهل

ولانظمبلاالكنيسةتركوا،علممنفيهم

ذلكفعلواإِنهميقينا.يثئونهاتدبرقوانين

لأنهاإِما.رسائلهمفيييهبوهالمولبههم

معروفةلأنهاستكونوإماالاسلعامةليت

ثكبلاكلهاوهذه،الممارسهطريقعنللكل
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والتقليد.ابسليمطريقعنوملت

الثانيةرسالتهآخرفييقولالرسوليوحناهوذا

يكونأنأردلمإليكملأكتبكثيرلي.كان.!إذ

وأتكلماليكمآتيأنأرجولأني،وحبربورق

فيالكلامنفسوكرر.(2Iيو2)لفم"فما

هذاهوفما(13:41يو)3اثالةرسالتهآخر

فكيف؟يكتهولملفمفماقالهالذممطالكلام

إينا؟وعل

إلىالأولىرسالتهفييقولالرسولبولس-

أجنفعندماالباقيهالأموروأما+كورنثوسأهل

الترتيبهذاهوفما.(3،:11كوا)أرتبها+

إِليناوملألعله؟إلينايمللمالذيالرسولي

بالتقليد.

كانأنهإلىيثيرماالريمولبولسرسائلفي

.الربمنيتلم

ذملمت!لأنيالأفخارمتياسرعنيقولفهو

فييعوعالربإن:أيفاًسلقكمماالربمن

+...خبزاًأخذفيهاأسلمالتيالليله

.(:23اكو1)

وسلمالربمنأخذهتليمعنيتكلمهنافهو

لنايذكرولمكورثوسفيالكنيسةإِلى

هذاالرسولبولصأخذومتىكيفال!ب

عنفكرهيعطيولبهه،الربمنالتسليم

الكنيةإلىدخلتويهفالكنيهالعقائد

بالتليم.

فقالالتقاليدبحفظالريعلالآباءأمروقد

نمسكواالإخوهأيها"إذنبولسالرسول
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وأبالكلامسواءتسلمتوهاالتيبالتقليدات

تجنبواأيفاًاوقالI(2-2:5تس2)برسالتنا"

ايقليدحبولي!ترتيببلايسلكاًخكل

3:6ض2)نا"أخذهالذي

أنكمعلى!أمدحكمكورنثوسلأهلقالكما

ايقلحداتوتحفظون،ثئكلفيتذكرونني

.(11:2أكو)لكم"سلمتهاالتي

الكاثوليكية9الاْرلوذكسيةالكنيسةرأل!

الك!نوتفي

جميعأناللوثريةالكنيسةنرىقلناكما

المؤمنينبينتمييزأوتفريقولاكهنهالمؤمنين

التاليهالآياتعلىمعتمدين

وأمهملوكيوكهنوتمختارفجنىأنتموأما11

.(2:9بطأإِقتناء")وثعبمقدسة

.(:16)رؤاًبيه"اللهوكهةملوكاً+وجعلنا

توجدأم؟الناسلجمعهوالكهنوتفهل+

الباباقداسةيقولالعمللهذايمزةجماعة

قالهاالتيالعبارةأنالواقعافي1الثالثلثنودة

فجن!أنتما"وأماالرسولبطرسالقديس

11مقدمةأمة.ملوكيوكهنوتمختار

من،القديمالعهدمنأعلاَماخوذه(2:9بطا)

مملكةليتكونون+وأنتملليهودالربقول

.:%'(91خر)مقدلة"وأمةكهنة

أعماليمارسكلهالثعبأنتعنيلايوه

ودائانقورحذلكظنكما.المعووفهالكهنوت

وقالواوهارونموسىعلى+فإجتمعواوأديرام

163

مقدسةبأسرهاالجماعةكلإن:كفاكما:لهما

.(r:61عد)*الربوسطهاوفي

ومملكةمقدمةكلهاالجماعةأنمنالرغمفعلى

ففسمعنينكهنةلهإختاراللهأنإلاكهذا

الجديد.العهدفيالوضع

لاملوكيكهنوتأو(كهنةمملكة)عبارةإذن

فقدتميزولاتفريقبلامئاعالأمرأنتعني

ولمالقديمالعهدفيالعبارهنفىاشخدمت

العك!علىبل،ماعاًالكهنوتيكن

وكل،وبيههارونالعمللهذااللهخصص

مزاولةعلىيتجرأكانيخرهمشخص

إلىتملب!ثدةيعاقبهالربكانالكهنوت

يقدمونالذينهموحدهمالكهنهوكان.القتل

البخوريرفعونالذينوحدهموهم،الذبائح

يجرؤولا،الكهنوتأعمالباقيوبمار-ن

يدعىالذيالملكحتىولاذلكعلىأحد

أمرالعقابوشدةابعهذاكل."الربمسيح

كانكلهال!بأنمنالرغمعلى،الرببه

.الربقولحسب+كهنةامملكة1

معىوما؟كهنه""مملكةعارةمعنىماإذن

يوجدوهل؟أبيهللهوكهنهملوكاً+جعلناعبارة

.؟عامكهنوت

ملوك+كلناعبارةتؤخذأنيمكنلاطبعاَ

*كلنايقللمأنهلاحظواالحرفيبالمعنىوكهنه"

ملوككلمةكانتفإن،وكهنهملوكنماوإكهنه

لااًيفاًكههفكلمة،الحرفيبالمعنىنؤخذلا

هنملوككلمةأنووافحالحرفيبالمعنىخذتوً
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يكونأنيمكنفلا،حرفياَتفهمأنيمكنلا

،التيجانيلبون،ملوكاًالناسجمع

لثعوباً،ويحكمونعرويقعلىويجلصون

لشواداموافما.جلالةأصخابويدعون

حرفياَ.كهنهيكونونفلا،حرفياًملوكاً

العبارتين؟هاتينفيالكهوتمفىماإِذن

المؤمنفيهيقدم،روح!كهنوتأنثلا

يكونأنودون،روحياَوبخورأَروحيهذبائح

هذاينطقأنويمكن؟الحرفيبالمعنىكاهناَ

المؤمنين.جميععلى

صلاتي+فيعتقمالمزمورفيالمرتليقول

ذبيحهيديرفعوليكنقدامككالخور

الروحي،الكهنوتهوهذا(ItI?)!مائه

وهذا،النوعهذامنوذبيحةالنوعهذامنبخور

للجميع.متاخ

إلىرسالهفيالرسولبول!القديسويقول

اللهبرأفةالأحوهأيهاإليكم+أطبروميهأهل

مرفيةمقدسةحيةذبيحةأجسادكمتقدموااْن

.(21:1رو)"العقليةعبادتكماللهعند

مؤمنكليقدمهاأنيمكناييالذبيحةهيهذه

الجسدعلب،الروحيبالمعنىكاهناًيعتبروبها

أعمالباقيأو(42:هغل)الأهواءمع

الرسولكقول،للجسدالمتنوعهالأماتات

أحاملين1فينا!يعملالموت+االلموتدائماًنسلم11

+يسوعالربإماتةحينكلالجدفي

الروحيه.الذبائحهذهكل(21-4:01كو2)

.والملاةالعبادةأعمالفيداخله

114

بهفلنقدم،ايبيحذبيحةأيفاًأمثلتهاومن

لثفاهثمر.أي.الت!حذيحةللهحينكل

فيوردماأو(ا:ه'1عب)بإِسمهمعترفة

الشكر،أوالحمدذبيحةأذبحلك.(611مز)

الحيرفعلتنسوالا11أيفاًالرسولوكقول

11اللهيسرهذهمثلبذبائحلأنهوالتوزيع

.(31:61)عب

المقصودهوالذبائحهذهمثلتمْديمإِذن

يمنعلاوهذا.المؤفينلجميعالعامبالكهوت

الذيالأسراربتقديمالحاصمطلقاًالكهنوت

لحدمه.معينينأناساًاللهبهخص

كهنوتعنالرسولبول!القدي!قاللذا

منالكرامةهذهأحديأخذلا11الجديدالعهد

أيضاً+هرونكمااللهمنالمدعوبلنفه

.(4:)عبه
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الارثوذكسيةالكنيسةعندالرهبنه

،الكال!ليكية

بمطالبهاالجنونمندربالرهبنهأنلوثريرى

والزهد.والطاعهالفقرمثلاثذه

فيوالكاثوليكيهالأرثوذكسيهفيالرهبنهبينما

يختصتعبدينظامهيالأمليمفهومها

الدرجاتت!ثتهيالناسمنجماعاتأوبأفراد

عنبالإعتزالوتحققهاالكماللحياةالعيا

ييحالذيبالهدوءلعمالعامةالحياةضوفاء

النفسومحاسبةالفميروفحصالتأمللها

الملاةحياةفيوالتدرجللعبادةالكاملوالتفرغ

العلياالروحافيالدرجاتإِلىللأِرتماعالدائمة

السريانيإِسحقمارالقدي!قالكمافهى

.11بالواحدللإِرتيظالكلمنالإنحلال11

الرهبهمنإِلتقفربماراهبالعربيالتعيرأما

فييدخلعندماالمتعبدالإنسانبهايشعرالتي

عينيهنمبفيفعالنفسمحاسبةمرحلة

كلفيأماميوخطيتيبإِثميعارفأنالأني

حين.

إِيمانيهولي!تعقائديهمصالهليتالرهبه

التىالحياةوبنوعةبالنظامتتعلقولكنها

أمروليسإِختياريطريقوهيالإنسانيختارها

أحدعليهاالبهيسةترغمولاالتفيذواجب

لحدمةكاملوتفرغأفضللحياةإِيثارولكنها

ومع،الملائكةخدمةمثالعلىوعبادتهالله

ومبادئقواعدمنالرهبنهفيمافكلذلك

زهد،فيهافالرهبه،المقدسبالكتابموجود
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وكتاباتالمقدسالكتابفيموجودوالزهد

القناعهعلىللمؤمنينحثفيهاالريولبول!

إِفراممارقالوقدالمالمحبةمنوالهرب

يخماوأزهداللهيحبكالدنيافي+إِزهدالسرياني

!اٍنأيضاًقالكماالنالس"يحبكالناسيدىبين

منيدفيبالدنيايباليلامنقدراًالاسأعظم

اصرت1أغ!طينوسالقديسقالكما"كانت

أنينفسيفيأحسصتعندماالعالمقمةفوق

.ثيئاً+أخافولاشيئاًأيثتهيلا

فيموجودةوالوحدهوحدهفيهاالرهبه

المقدسالكتاب

تفارقلماًنهاالكتابعهايقولالنبيةحنا

.والملاةللعبادةمتفوغةونهاراًليلاًالهيكل

الهيكل.فيطويلةفنرةقضتالعذراءوالسيدة

فبالرغم،المعمدانيوحناالمتوحدينأمثلةومن

خدمةهىالنبوةحددتهاالتيريعالتهأنمن

إِلاالخلصأمامالطريقوتهئةوالكرازةالتعليم

وبايخلالبراريفيعزلةفيعاما03ًقفىأنه

إِنطلقبالميحآمنبعدماالرسولبولسأيفاً

علىيسكنكانوإِييا،العربيةالمحراءإِلى

هدفهافالوحدة،العبادةفىالكرملجبل

مارالقديىقالوقدللملاةالتفرغالأساسي

أقطع11الروحانيبالشيخالملقبسابايوخا

أغلق-ياربي-معكلأتحدثالنال!معحديي

مننفيأحرم.بابكأنتليلتفتحبابي

البرلئمسياليأنتلتثروْالطبيعيةالشص!

.11أجنحتهافيوالشفاء
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الكتابومصدرهاالرهنهْفيأيفاًالبتولية

المحالسيدهوللبتولينالأعلىوايخل،المقدس

ولا.البتولمنوولدبتولاًعايقالذيالمجدله

للجنسإفناءالبتوبفيبانللإدعاءمجال

إختياريوطريقخاصةموهبهلأنهاالبشري

ومن.الموهبةهذهنالواالناسمنقلةت!لكه

التتلحياةإختارواالذينالقديمالعهدرجال

تلميذهأيفاًوكذلكالناريالنبيالئبيإيليا

.المعمدانيوحنانذكركما،إِلثع

حيثالريولبول!القديىالجديدالعهدوفي

عنهالييهبتماليالأمورجهةمنوأما11يقول

لسببولكن،إمرأةيمىلاأنللرجلفح!ن

لكلوليكنإِمراتهواحدلكلليكنالزنا

لميلعلىهذاأقول.ولكن.رجلهاواحده

يكونأنأريدلأني.الاْمرسبيلعلىلاالإِذن

موهتهلهواحدكللكن.أناكماالناسجميع

.هكذاولآخرهكذاالواحد.اللهمنالحاصة

حسنإِنهوللأراملايزوجينلغيرأقولولكني

بلاتكونواأن.فاريد..أناكمالبثواإذالهم

كيفللربمافييهتمالمتزوج.غير..هم

مافيفيهتمالمتزوجوأما،الربيرفي

.(7كوا)00011.إِمراتهيرف!.كيف.للعالم
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بالإيطنأم!فقطبالإيطنهلالتبرير

الاعهال؟9

فقطبالاِيمانالتبريرأناللوثريةالكنيسةترى

للخلاصئرطالايمانأنفترىالأرثوذكيةأما

منلابدإمْحاالوحيدالشرطليسولكنه

آمن+من(61:61مر)فيذكركماالمعموديه

.خلص"واًعتمد

اخوتيياالمنفعةاما1البرأعمالمنأيضاًولابد

هل.أعماللهلي!ولكنامماناًلهأنأحدقالإن

ناٍأيفأَالإيمان.هكذا...يخلصأنالإيمانيقدر

الإيمان.إن.ذاتهفيميتأعماللهيكنلم

.(2يع)ميت+أعمالبدون

كلليكانإن11المحبةأعمالالإِيمانمعأبفاًلابد

محبهليليىولكنالجبالأنقلحتىالإيمان

:2(.13اكو)شا"فلست
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(Y)الكلمينيه

منكثيريرىحيثكلفنجونإِلىن!بة

مركزفييعتبركلفنجونأنالبروذستانت

المملحهالمسيحيهالعقيدهتويبفيالمداره

منأقلليسفهوعظيملاهوتيويعتبر

الأكوينيتوماأوالأباءوسطأغمطينول!

المدرسين.وسط

فيالعقائديهالنظمأقوىمنوالكلفينيه

أقوىويعتبرونهاالروتتانتيهالكنيسة

أيفاًيرىكماوالأرمينيهاللوثريهمنمنطقاَ

سيايةواضعهوكلفنجونأنالبروتشانت

لهاحمانةأعطتالتىابروتستانيهالبهيصة

كلمنجونميلأد

فيام90oسنةيوليوا.فيكلفنجونولد

ثمالكم59بعدعلى+هلاه*نويونمدية

محاياGerardًجيراردوالدهوكانباريس

كانكماللأسقفسكرليراًوكانناجحاً

أمه،المدينةفيأخرىهامهوظائفأيفاًيثغل

مرموقةعائلةمنأيضاًكانتليفرانكجين

دخلمفيراًطفلاًحونكانلماماتتلكنها

نويونفيمحترمةمدرسةوأخويهكلفنجون

ح!بالكهوتبسلكيلتحقواأنبقمد

كانحيثا52أسنةفى.ذلكفيأبيهمارغبة

باري!فيالجامعةإيىجونارسلسنةا2عمره

بعد.حصل.واًيفاًاللاهوتدابالآليدرس

نأوبعدالماجستيرثمالبكالوريوسعلىذلك

67

فيلهأففلالقانونأنأبوهرأىالماجستيراْكمل

قيلوقدأكثرمالاًيجلبلأنهربماحياتهمسيرة

تلميذاًكلفنجونيقبرلمقليلةفترةافي1عنه

فيوكانالأ!تذهمنكواحدبلعلمطالب

.سامعاً*منهأيخرمعلماًالأحيانمعظم

تستاتقيه9البرإلىكلمنتحول

تحولم5331534،1سنتيبينماوقتفي

يقولالبروتستانتهإلىالكاثوليكيهمنجون

طريقعنوحولنيوحركنيقبياللهغيرلقد11

يثديدكنت"بينمايقولكماإختباراتجملة

يصعببصورةالبابويهبالخزعبلاتالتمسك

اللهحول،العميقةالحماههذهمنإخراجيمعها

.مفاجن+تجديدفيفكري

11المسيحيالدين"أنظمةكتابكلفنوضعوقد

ويحويApologeticدفاعيعملوهو

الروتستانتيه.الكنيسةوسياسةلثرائع

كلمنجولابم9ز

I.أغسطسف! 5 tمنكلفنجونتزوج

Ideletteبيورديإِديليت de Bureأرملة

الأطفالعمادمنكروكنيسةقسوسأحد

Anabaptistsفيواحداًإِبنآَأنجا

يدمولمالطفولهصفيوماتام245سنة

ماتتحيثيعواتتسعمنأكثرالزواج

+لقدبعدهاكلفنلْالا945سنةفيإِديليت

.11لحياتيرفيقاًعزفقدت
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الدينيهالفرافى،،ثيقةكلالنج!ن

يلكوكانتوانينمجموعةكلفنوفع

-:أساسيانغرفانالقوانين

معللكنيسةذاتيلحكمحلاَتقدماًنأ-

المجالس.معبايعاونالإحتفاظ

يمكنفعالنظامتحربكعلىتعملأن2-

السيمةالعقيدةمنتتأكدأنبواسطهللكنيسة

أعفائها.بينالويةوالحياة

كلفنعنةالرليسيهالوضالف+

أربعةتتكونأنيلزمكانالقوانينإِنجازيتملكي

-:وظائف

المحترمينبجماعةالمعروفين:الرعاهوظيفة-ا

والأعمالالعاديهالكرازةعنمئولينليكونوا

للردمامهالمرشحينفحصعنوكذلكالرعويه

لدرسإِيبوعياًيخمعواأنعيهموكان

الذاتي.والنقداليهاب

تعيمعنالم!ئولين:المعلمينوظيفة2-

.الثباب

الإِهتمامعنالمشولين:ال!ثمامسهوظيفة3-

والمرضى.لفقراءبا

بالمجلسالمعروف)الشيوخمكتب-4

كمالأنهمميهبأهمهذاكان:(الكنسي

علىي!هرواأن+عليهمالفرائضوصفتهم

الذينأولكبلطفيحذرواأن،فردكلحياة

حياةويعيئون،أخطاءيرتكبونيئاهدونهم

إعدادعيهم،الحاجهدعتوحيثما،مثوور

168

الإِصلاحاتلإِجراءستعيناييللهئةتقرير

ية.دلوا

الكلفينيهالبروتشاتيةالكيةتسمىلذا

يلقبالكنيسةمجلسلأنالمثيخيةبالكنيسة

المثجيةالكنيةأنكماالثيرخبمجلس

الئيخهوفيهاممبأعلىبانتعترف

الهئةوأنومعلمشيخهوالقساًنبإِعتار

الثيوخ.منتتكونالكنيسةفيالعليا

الأكاديميه!ميستا،9كلفن

فعالنظامايجادهولكلفنطموحأعظمكان

فيرسمياًالمدريمةإِتختوبالفعلللتعليم

فيأ955يويو5فيبطرسالقدي!ىكاتدرائية

يزاثيودورلهاعميداَوعينجنيف

Theodore Reza.

أحدهمامتوينإلىالأكاديميةإِنقمت

وأثانويوالاَخرالحامةالمدرسةأوإتدائي

الحاصهالمدرسةمنهاجكان،العامهالمدرية

والمنطقواليونانيهاللاتينيهدراسهْعلىيحتوي

تفمنفقدالعامةبالمدريةالحاصهالمناهجأما

منولثئاًوالآدابوالفلسفةواليونانيهالعبريه

أيةللطالبتمحتكنولم،اللاهوتعلم

المواظبهثهادةالتخرجعنديعطيبلدرجات

المدرسةإِكتحبتولقد،والأخلاقالحفورعلى

شهادتهاجعلمماقيلةسنواتفيكبيرةيثهرة

منعليادرجةأيمرتبةنفستعادلالبيطة

.كبرىجامعة
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إِفتتاحهابدءبعدسنواتخص!منأقلوفي

وفي،طالبأ502الحاصةالمدرسةفيكان

فيالعظمىالأغلبيةوكان053العامهالمدرسة

الفرنينمنأكثرهمأجانبمنالعامهالمدرسة

وأيطالياهولدامنمناسبهأعدادمعلكن

فيثرالاًلهكانمماوإسكتلندهوإِنجيراوألمايخا

.قعددةدولفيكلفنأف!رنثر

كلفنموت

فيمحافرهآخرألقىمأ4akسنةنجرايرvفي

عظه،آخرألقىأيامباربعةذلكوبعدالأكاديميه

وفي،الاْخيرالربعثاءفيفاركإِبريل2وفي

مديقهإلىخطاباتهآخركتبمايو2يوم

.ام456مايو72يومفيوإِنتقلفاريلالقديم

كلالنجون،تعاليمعقالد

وحدهالمقدساليهابلوثرشعاركان-أ

Sola Scripturaيؤمنلاأيفاًوهكذا

وحيدكممدرالمقدسبالكتابإِلاكلفن

ايقليد.إِلىالحاجهدونللعمده

اسمابقالقعيينعقيد!

بعضالأزلمنذإختاراللهأنكلفنجونيقول

للهلاكالآخروالبعضوالعيمللخلاصالناس

حريةأدنىلمنسانيكونأندونوالجحيم

الأزليةالمفروفةاللهإِرادةممدرهالإِخياروهدا

96

لاأنهكماذلكفيللأِفسانحريةولاالحتومة

الففاء.هذاتغييرفيلهسبيل

كلتسبقاللهإليادةصراحةيقولفكلفن

الأعمالوتسبقحجمهاصفرمهماالأحداث

يدبربعفهم،قمدهحبثراًأمكانتخيراً

الناسجميعلاْن)بالنعمةخلاصهمأمرالله

يقصدوالبعض(الهلاكويستحقونخطاه

ولماذاالبعضاللهيرحملماذاسالناإِذا.إدانتهم

اًخرىإِجابةتوجدفلا،آخرينعنيتخلى

ذلك.يفعلأنيرفيهأنه!صى

كلمنجونعلييرد،يسليجون

ويليجونردكلفنحياةمنسنة02هبعد

كلفنجونعلىالميثوديمتطائفةمؤسسى

كلتجعلالسابقايعينالعقيدةهذه!إنوقال

والأطفانالقداسةهدمإيىوتجغعبثاالكرازة

وتهدمنعم،المالحللعملوالغيرهالدينفي

متاقفاتفيبتورطهاالميحيالإعلانكل

لأنهابالتجديفمملؤهعقيدةإِنها.مهلكه

للناسومخادعاًمنافقاًالمباركربناتظهر

يهزأحيثالعامالاِخلاصمنيخلوكثخص

ينويلامابتقديملهاحوللاالتيبمخلوقاته

إنهاآخرشئاًويعنيثئاً!قول،تقديمهقط

نعموحقهورحمتهعدله،اللهصفاتكلتهدم

منأراداًكانهالقدايمهكلياللهتحعلإنها

وأيخرقسوةواًكثرتلفيقاًأكثروكانهال!ثيطان

ظلمة.
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)،مثلطالارلردكسيهَالكنيسةرأي

السابقالتعيينعقبأفي(كالوليكيهال

الذي11الث!رجميعخلاصيريداللهإِنا-

الحقمعرفةوإلىيخلمونالال!جميعأنيريد

أسرلاإيخي11يقولكما(2:4تيا)"يقبلون

11ويحياطريقهعنيرجعأنبلالثريربموت

أنال!يهلكأني!ئاءلا+وهو،(33:11)حز

(:39بط2)ايوبة.اإلىالجميعيقبلاْنبل

يموتمنبموتأسرلا!لأنيالكتابيقولكما

ا"وأحيوافإرجعواالربال!يديقول

:33(81)حز

اللهأحبهكذالأنه11للجميعمقدمفالحلاص

كليهلكلالكيالوحيدإبنهبذلحتىالعالم

11الأبديةالحياةلهتكونبلبهيؤمنمن

(36:1)يو

الإيمانعدملكنالخلاصنعمةأعطىوالكل

.الهلاكسببهمالتوبةوعدموالعصيان

الربإسمعلىتجديفكلهاكلفنعقيدة2-

محبنهحيثمناللهصفاتكلتهدملأنها

يحتقروكانهاللهوتظهروعدلهورحمته

ته.مخلوقا

لافإِنهوعليهعادلأيضاَوهوصالحاللهإن3-

لأنهمالحهإِستحقاقاتدونمنالبعضينجي

رديهإيحقاقاتبدونأحداَيهلكولاصالح

.عادللأنه

أكسطينوسأيسلقرا)

الإنسانهلاكانلنايعلنالمقدسالكتاب-4

017

-:توبتهوعدمإيمانهعدممننابع

قدمنيوًلاوالذي،يدانلايؤمن+الذيأ-

11الوحيداللهإِبنبإسميؤمنلملأنه،دين

.(38:1يو)

11تهلكونكذلكفجميعكمتتوبوالمإن11ب-

.:3(13الو

ألهمجدفيياتيسوفالإنسانابن+اٍنبر

حسبواحدكليجازيوحينئذملائكتهمع

.(61:72مت).ااعمله

-:قائلاَيوستينوسالقدي!ويرد

وعلىيخراًيكونإنسانعلىمقدراَكان+إِذا

الأوليكونفلاشريراًيكونأنالآخر

مخقاَالثانييكونولاللمديحمستحقأَ

الريالج!مقدوريكنلمإِذاثم،للوم

الحيرويختارالئريجانبأنإِختيارهبمحض

مهماأفعالهلتائجعنم!ولاَيكونفلا

.+كانت

-:اًوريجانوسالعلامهيقولكما

الففيلةإدمتالففيةفيالإختيارالمىإذا11

نف!ها!ا

-:يقولالفمذهبييوحناوالقديى

إلاليثوالريرهالصالحهالإنانأعمال11

كاملةبسلطةيتمتعفالإنسان،حرهإِرادةنتجة

فدكانتلوخىوأفكارهوأفعالهإرادتهعلى

موراتإتباععلىالمقدرهفلمنساننفهالله

عملإلىمدفوعينلسنالأننا.مقاومتهاأوالله

ذلك.علىترغمنابقوةما
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)3(الأ،ينجليه

طريقعنسويسرافيالطائفههذهظهرت

Ulrichزوينجليألريخقايدها Zwingli

(5311-ا484)

بقريةمشتمبرفيزوينجليالريخولد

بأمنبسويسرازيوريخبحيرةعلىفلدهاوس

وهومل!مارجريتاتدعىوأمزونجليإِممه

أبوهكانلمحنهوأختهالثمانيةإيخوتهمنلتَاث

يقطنها.التيالقريةشخهو

واصللكنه،فلدهاوسقريةفيزونجليكْلا

دخلثمB+س!برنباشلمدينةفيتعيمه

حصلحيثلمويسواإيىعادثمفيناجامعة

جامعةمنوالماجستيرالبكالوريوسدرجةعلى

باسل.

لإيبارشيةراعياًزوينجليرسمام605شةفي

عينأم315سنةوفيGlarusجلاروس

فيأرسلواالذينالجنوديرافقمجنداًق!ساً

إيطاليا.فيالفرنيهالجيوثىفدالباباشيل

إيىيقلأنزوينجليطلبام615سنةوفي

إينسيدلنفيوجودهوأثناء،إِينيدلينإِيارثية

ييعسانعونويمىالفرنسيصكانأحدجاء

العملهذازوينجليفإِشبهر،الغفرانصكوك

كرهلأنهبالأكثربلفقطالمبادئبسببليس

أثرمماروماإلىيذهبالسويصريالماليرىأن

روما.الىالمالجمععلى

وأرسلوازوينجليعلىالمقدسرومامجمعثار

يهاجمالريخبدأبلفرفض،ليحاكموهإِليه

171

رفضكماوأعوامهاوملواتهاالكنيسهطقوس

لثجعكماللزواجالإِكليروسودعىالبتوليه

وغطيموالإِيقوناتالمورحرقعلىالشعب

التماثيل.

،أنظمتطالكنيسةيطجمينجلي9ز

فيقالماده67منقائمهزوينجليأصدر

-:بعفها

القديسينولثفاعةالقدالووخدمة،البابويةإن

والنظمالمقدسهوالأماكنالأطعمهولوائح

فيلهاأساسلاهذهكل،والعزوبيهالرهبانيه

فماعنهاالإستعاءوبمكنالمقدسالكتاب

هذهكلوأزيلتأزيحتإِذايحدثالذيالفرر

ماداموالإحتفالاتالثعائرمزبلةمنالكومه

باطلة.لثياءالاًبهذهالعبادةاًنيعلنالله

الافخارسقياسري!اجمز،ينجلي

الوجودينكرالذيالرأيإلىزوينجليتومل

كلمةأنقررحيث،والدمللجسدالفعليالمادي

علىيدلمعناهاجدي"هو!هذاالآيهفي!هو"

علىحجتهزونجليبنىوقدإِلىيثيرأو

هوفالإيمان.يوحناإنجيلمنال!ادسالإصحاح

هذافيشدةبكلالميحيناقضهالذيالطعام

الجسد!فأمايقولكانفاذا.باكملهالإِصحاح

اًنيجبلاإِذن(:363)يوثا*يفيدفلا

.إِن..الم!حجدمنالأكلعلىنتخاعم

مكانكلفيجداًكثيراًيفيدالمسيحجسد
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.كونه..يؤكلكمنلا،ماتكمنولكن،نعم

فهذايؤكل.كونه..الموتمنيخقذنافهذامات

يأ،هذايقولزوينجليلأن،الهشئاَيفيدلا

،لجديرمزهوللأكللكمأقدمهالذيالشئ

نأيجبالآنأعملهالذيوهذالأجلكممقدم

.لذكرىم!تقبلاَأنتمتعملوه

نجلي9،زلوثربينالاقخارستيا

العشاءفيالميحبحفعورالقولزونجليأبطل

بجعدهالمسيحوجودلوثريرىبينماالرباني

إيتحالةبلاسرياَوجوداَالعثاءذلكفي

ودمالحبزفيالميحجدبحلوليؤمنفلوثر

نأيرىفكانزونجليأماالحمرفيالمسيح

المسيح.لموتتذكارمجردهيالأفخارشيا

الإل!يالقدا!يلغينجليز!

بإلغاءقراراًزونجليأعدر251هإِبريلفي

كلفيلاغياالقداس!ليكنوقالالالهيالقداس

لاأثريكثئجانباًويتركقاطعةبصفةمكان

.يتكرر+

الرهبنه9الك!نوتيطجمز،نجلي

اللاهوت،علم

علىلهماًبلاإِخوهالمس!يحين!إنزونجليقال

والطوائفالأحزابودصتسقطالأرض

.+الحضيضإلىوالرهبانيات

الذيالولْتيأتيسوفقريب+عماقالكما

72

.جانباً"اللاهوتعلمالنالريلقىفي

ز،نجلينطية

تدينمقاطعاتخمسبزيورخيحيطكان

تحصلالممَاطعاتهذهوكانترومالبابابالولاء

فأغلق،زيورخأسواقمنإِحتياجاتهاعلى

المقاطعاتهذهعرضمما،الأدمواقهذهزونجلي

هذهجيونقبينحربفقاتالمجاعاتإلى

إِنهزم،زونجلييقطنهااييوالمفاطعةالمقاطعات

مصرعه.زونجليولقىالسويسرينفيها

رأيهوفماالإيقوناتحطملْدزونجليكانإذا

؟الإيقوناتفيالأرثوذكسيةالكنيسة

الإيقوناتفيالأرلودكسيةالكنيسةرأ!

الأطفالخاعهْليعيملغةهيالإِيقونه

فالطفلهامتعليميدورلهاالأيقونه،والبسطاء

المملوبالمسيحوصورمثلاًالمليبيرى

الميحلمعرفةبدايةوتكونعنهايخأل

حياتامعأيضاًتنجمأيضاًوالأيقونه

المورأنوكما،ولاهوتيروحيفكرفتعطينا

علىفإِنه،الفكروتدن!النظرتف!دالدنسه

تتخدمهاأداههيالمقدسةالأيقونات،العكس

دائماَوتجعلهالفكرلتصندالإِلههالنعمه

التوبةنحوقلبهتحركأنهاكماباللهمشغولاً

.الممرة

للأعماقتجسيمإنمافنمجردليستالأيقونه
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منالم!يحمنعهلماالحقيقيةوللأحداثالداخيه

محبتهمفرطمنالقديينبذلهولما،أجلنا

إِلىنعرلكيتجازنحنلذاالمسيحللملك

الأمل

الدمثقييوحناالأبيقول

فيلهالمرموزاللهبل،الماديهالأيقونهنعبدلسنا

يقونه.لأا

للمليب.نسجدحينماأنناأحبالًيياإِعلموا

كناوالا،للخ!بلاللمصلوبنسجدإنما

الطريق.فيشجرةلكلنسجدأنملزمين

لكنها.نعبدهاآلههيتوالأيقوناتالميب

.وحد،الح!اللهلعبادةتدعونا

ليونيوسالأبيقولكما

تنخيلاالثريعهلكت"بتكريمكفيأنككما

فيه،الواردهاللهلأقوالبلالجرأوالجلدلمادة

الكرامهأقدملاالمسيحإيقونةأكرمإذهكذا

حالثا.والرسمللخشب

فيأفكرالجامدهالمسيحإيقونةنوقيرفي

.بقبلاتنا.وتكريمهنفسهالم!يحاليدإِحتفان

السيدلأيقونةالمسيحيونالجسديه-نحن

نقبلكْلاإيثهيداًورسولأيقونةأوالمح

.الروحفيلثهيدهأوالمسيح

الدمشقييوخاالأبيقولكما

علىجوهرياًقامالقديمالعهدفيالصورمنعإِن

العبادةبينالتمييزعنايهوديالشعبعجز

تقديمهيمكنالذيوايكريموحدهباللهالحامة

الله.لفير

73

الطفولةمرحلةإِجتازواوقدالمجيونأما

هاكفليس،بيهماايميزعلىقادرينصاروا

يستطيعونهمإذ.ا؟يقوناتالإستخداممانع

وتوقيرالمسيحلليدالتعبدبينيمزجواألا

المقدلة.إِيقونته

تمثالأَلكتصنعلا11بالوصةتلتزمالكنيصةكل

.لا....لهن.لانسجد....صورةولامنحوتاً

إِياءةبرفضوإكْلاالمورةإِستخدامبعدم

فيالحرصكلحرعتلهذا،إستخدامها

الثعوبوسطعائتحينالمورإِستخدام

خطرزالوعندما.الأولىالقرونفيالوثنية

توستكبيرحدالىالوثنيهنحوالإنحراف

امها.إستخدفي

،الكنيسةنجلي9زبينالإفخارستيا

زثوذكسيهlا

كماذكرىمجردالإفخارستياأنزونجلييرى

الكنيسةترىبينماالإِلهيالقداسبإِلغاءنادى

يستحيلانوالحمرالحبزأنالأرثوذكحيه

الميحجسدإِلىالتقديسلكلماتوينتقلان

بحسبولاإِشاريأورمزيوجهعلىلاودمه

الحبزمادتيفيوحفورهاللاهوتحلول

حقيقةيميرانوالخمرالحبزأنبلوالحمر

Labشالربجسدجوهرهماوبح!بوفعلاً

اٍلايثئوالحمرابخزمنيبقىولمنفسه

هوهذا)قالالمسيحلأنفقطالحاجيهالظواهر

القداسنهايةفيال!هنالاْبيقوللذاجدي
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أخذهالذيالمجيالجسدهوهذاأنأؤمن11الإلهي

يسوعومخلغاوإِلهناربخاالوحيدإِبنك

الطاهرهالاِلهوالدةكلنال!دتنامنالميح

بنيرلاهوتهمعواحداًوجعلهمريميةالقد

.(تغير"ولاإمتزاجولاإخلاط

تا.سيسفيلتلاميذهقالالمسيح!السي!

الإفخارستيا

البريةفيالمنأكلواآباؤكم.الجاهخبزهو+أنا

لكيالسماءمنالنازلالخبزهوهذا.وماتوا

الحيابخزهوأنا.يموتولاالاِنمانمهيأكل

الحبزهذامنأحدآكلإِن.ال!ماءمننزلالذي

هوأعطيأناالذيوالحبزالاْبدإِلىيحيا

العالم+حياهأجلمنأبذلهالذيجسدي

.(28:15-6يو)

أقولالحقالحق11الم!يحأيفاًالسيدقالكما

وتثربواالإِنانإِبنجسدتاكلوالمإِنلكم

جسديياكلمنفيكمحياةلكمفلي!دمه

اليومفيأقيمهوأناأبديةحياةفلهدميويشرب

مربودميحقماكلجسديلأنالأخير

فيهيثبتدميويثربجدمديياكلمن.حق

.(95-6:35يو)اافيهناوأ

هوالميحعليهاأكدالتيالأسرارأكثرمن

بوفوحالسرهذاعنتكلموعندماالتناول

لبعضوقال(6يو)فيمكتوبهوكما

منبهرورجعصعبالكلامهذاأنتلاميذه

الأثنىإِلىنظروالم!يحالوراءإِلىتلاميذه

نأبمعنىكْلضواأنأنتمأتريدونوقالعئر

17!ا

عنيستغنىأنإِستعدادعندهكانالم!ح

الرهذاعنيعنىولاتلمذعشرالأثنى

الكية.عيهتقومسوفالذي

،الإفخارستيالوثرمارتن

فيخموميعنأختلف+إِنييقولأيفاَلوثر

فاِنعنهمدائماًأختلفوإنيالربعشيةتعليم

نألنفليبيواجمديهوهذاقالقدالمسيح

العقلأرفضوافيجحدههولي!الج!د

والبراهيناللحميهوالإِحتجاجاتوالعرف

.الهندسياتمنأعلىهواللهفإِنايعيميه

.+نحترمهأنعينافيجباللهكلامعدنا
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الشفاعهفيالارلوذكسيهالكنيسةرأي

ليكيه(الكال!)،الثلط

ورفضها،القديسينلثفاعةزوينجليهاجم

الشفاعةيبهرونعامهلصورةوالبروتستانت)

القديسينأوالملائكةأولالعذراءسواءكلية

الرسوليوحناقولعلىذلكفيويعتمدون

البار+المسيحيسوعالآبعندلثفيعلنا11

لأنه11الرسولبولىقولوأيفاً(ا:2يوأ)

،والناساللهبينواحدووسيطواحدإلهيوجد

.(2:1تيأ)*المحيسوعالإنان

بينك!بيرألماسياًفارقاَهناكأنوالحقيقة-أ

فشفاعة،القديسينوشفاعةالمصيحشفاعة

كفارية.شفاعةالميح

خطايانامغفرةفييضفعالمسيحالسيدأنأي

ثمندفعفيعنانابتالتيالكفارةلإِعتباره

للآبيقولأنمعناهاشفاعتهفكأن،الحطية

عنهمحملتلأني،خطاياهمحسابلهمأترك

.(53:6ألق).الحطاياهذه

أنهبل،والناساللهبينوسيطايقفوهكذا

والناساللهببنوقفالذيالواحدالوسط

وأعطى،الإِلهيالعدلفيحقهالآبأعطى

عنكفارة،عنهمماتبان،المغفرةالناس

خطاياهم.

يوحناالقدي!ينقمدهالذيالمعنىهووهذا

.الرسولوبولسالرسول

الذيالفاديبإعنبارهفيايثفعالميحفالسيد

خطايانا.ثمنودفعنفسهبذل

Iva

إنه.مطلقاًفيهنقاث!لاالشفاعةمناللونهذا

فيالقديسينشفاعةأماوحدهبالم!حخاص

وهي،بالفداءولابالكفارةلهاعلاقةفلاالبثر

نفسه.المسيحالشدعدفيالثفاعة

علاهمجردهىفيناالقدي!ينلثفاعة2-

المسيحغيرشفاعةتوسليةثفاعةفهيولذلك

الكفارية.

بعفكماصلوا1يقولإِذعليهايوافقواليهاب

أنفهموالقديسون(61:هيع)"لعضجللأ

فالقديس،عنهمالنال!صلواتيطبونكانوا

11لأجلنااملوا1ت!مالونيكيلأهليقولبولس

منالطلبةنفسويطلب،(ا:3تى2)

أفسىلأهلويقول(318:1عب)العبرانيين

جميع.لأجل..وطلبةملاةبكل/+مصلين

عندكلاملييعطيلكيولأجلي،القديسبن

لاالملاهوطلب(68:1أف)فمي"1إفتتاح

.المقدسالكتابفيلهحمر

نحنأفلا،علواتنايطلونالقدي!ونكانفإِن

صلواتهم؟نطلب

البرمنلأجلناالملاهنطلبكناوإِن

ثختالجهادترةفييزالونلاالذين،الأحياء

الذينالقديسينمننطلبهاأفلامثلنا+الألام

يحيونالفردوسإلىوإنتقلواجهادهمأكملوا

الميح.معفيها

منإِنتقالهمبعدمكانتهمقلتهؤلاءوهل

نألنايجوزكانبحيث،الفردوسالىالأرض
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فياللهمنقريبونوهممحرمهع!لواتهم

هل،البثرصلواتنطلببماوإنالفردوس

؟.الملائكةصلواتنطلبأنكثير

الشفاعةامثلة

فيهمالأبرارشفاعةالناسمنيطلباللهإِن

لكيمجالاًلهويف!حبنفهذلكيطلب

الئفاعاتلهذهأمثلةبعضولمافرب،يحدث

الله.قبلهاالتي

الملك:وأبيمالكإِبراهمأبيناقصةأ-

وضمهاإبراهيمزوجةوأخذايمالكأخطالقد

إبراهيملأن،قلببسلامةذلكوفعللْصرهإِلى

الربفظهرأختهأنهاعنهاقالقدكان

لهقالثمبالموتوأنذرهحلمفيلأبيمالك

لأجلكيخملينجيفإِنه.الرجلإمرأةر!فالأن

.v(-ا:02تك)ا(فتحيا

للمرأهردهبمجردللرجليغفراًنيستيمكان

يصلياًنللمنفرةإشرطولكنهزوجهاإِلى

اللهأننرىوهكذا،فيحيالأجلهإِبراهيم

أبيمالك.فيإِبراهيميثفاعةوطلبإِشترط

الثلاثةوأصحابهالصديقأيوبقمةب-

42(:)أي

أيوبدثفاعةالربإضرطالطريقةشفس

أجلهممنوعلاتهالثلاثةأعحابهفيالصديق

لهم.الربيغفرلكي

لأليفازقالالربإِن11الكتابيغلهذاوفي

وعلىعيكغفىاحتمىقدالتيماني

176

ثيرانسبعةلأنف!كنفخذواوالآنعاحبيك

أيوبعبديإلىلىاذهبوا،كباث!وسعة

منيملياًيوبوعبديمحرفْوأصعدوا

معكمأمنعلئلاوجههأرفعلأني.اْجلكم

.(،247:8أي)حماقتكم"حب

بنفسهالشخصيكلماللهالحادثتينكلافي

يشترطنماوِإ،ماشراًغفراناًيعطيهلاولبهه

هذاانحطئيناللكي،أجلهمنالقديسعلاة

القديسهذاوجهاللهيرفعولكي،الففران

هذهاللهويقبل،الناسأمامكرامةويعطه

يطبها.بلالوساطة

:يسادومفيإِبراهيميثفاعةبر-

تدخلدون،يمادوميعاقيأنللهيمكنكان

يتدخللموإبراهيم،الموف!وعفيابراهيمأبينا

عيهعرضالذيهوالربنماوإِ،نفسهمن

فيللتفعفرصةوأعطاهفيهوأدخلهالأمر

تسجلأنوسمحلثفاعهوقبل،الالرهؤلاء

أمامإبراهموجهيرفعلكيالحادثةهذهلا

يكرمكيفاللهويريناكلهالعالم

الربافقال1الكتابقالهذا.وفي..قديشه

فاعله؟أناماإِبراهيمعنأخفيهل

.(:1817ا)تك

إِبراهيمعلىسادومموفوعالربوعرض

يوجدأنعسى،لمحهايتثفعأنفرصةوأعطاه

2.أو03أو04اًو4أوهخمسونالمدينةفي

.هؤلاءأجلمنالمديةالربيهلكفلا،01أو
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هؤلاءأجلمنالمدينةيهلكلاالربأنوبمجرد

مجردفقطيعطينالاالمدينةفيالذينالأبرار

أيضأَنماإالربأمامإِبراهيمكرامةعنفكرة

الله.أمامالأبرارهؤلاءكرامة

خمسبنسادومفيوجدتإن:الربفقال

منكلهالمكانعنأمفح.ف!ني..باراَ

.لا...الأربعينأجلمنأفعل.لا..أجلهم

1تك)+العثرةأجلمنأهلكهم A).

الدالهاللاهوتهقيمتهاا"لهاأجلمنعبارةإِن

آخرينأجبمنلاْشخاضاللهإِنقاذعلى

منا،براروساطةعلىوافحةدلالةوتعطي

دونحتىالويعاطةهذهاللهوقبولالحطاهأجل

واولئك.هؤلاءيطلبأن

الثعب:فيموسىيثفاعةد-

العجللعبادتهالثبيهلكأناللهأراد

عرضنمال!امباثرةيفعللمولبهه،الذهبي

فرصةوأعطاه،النبيموسىعلىالأمر

شفات.وقبلفيهمللئفاعة

لهقال،يارب!حاشاكإبراهيملهقالوكما

واٍندمغضبكحموعنياربإِرجع11مويعى

وإسحقإِبراهيماًزكربثعبكالضرعلى

ويقوللهم!حلفتالذينعبيدكوإسرائيل

الذيالرعلىالرب+فندمهذابعدالكتاب

.(7:1-324خروج)بئعبه"سيفعلهأنهقال

اللالث(شنوولالبابااسةت)

svv

نأوكيفالميحعندالحيبيوحناثفاعة

الذيمنعنيسالهأنيوحناالىأومابطرس

وقالأجابيوحناصالهوعندماي!لمهسوف

اللقمهفغم!وأعطيهاللقمهأغص!الذي

الإصخربوطيسمعانلهوذاوأعطاها

.(31:62يو)
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الاسقفيةالكنيسة)دا(

Episcopal Church

الحركةلظهورمواكبةالبهيةهذهظهرت

روماكنيسةعنتنشقلملبه!،اللوثرية

اللوثريهشانلثانهاعقيديهخلافاتببب

للملكشخصيةنزواتبسببأنفمتلكنها

.إنجيراملكايامنهري

بالكنيسةاًيفاًالأسقميماالبهةوتسمى

إِلىالتسميةهذهوترجعنيهالأنجب

أساقفةمن801إجتمععدماام285عام

فدعواباليوبيللمحتفالالأسقفيةالكنية

Anglicanالأنجليكانيهبإسمكني!هم

Communion of Churches

(ChurchofEnglican)يجمعحيث

الكنيمةوتتكونوالإنجليزيهالأكلبينالإسم

متقلةاكنيسة8منإنجلترافيالأنجليكانيه

وباكتانوالهندأمريكافيإِتثرتوفد

وفي،ونيوزلندهلياوأستراوبنوبورما

غاي!المطرانالأسقفيةالكي!ةيرألرممر

الملك.عد

الاسقفيةالكنيسة!نشاهتاريغ!

إِلىينتميهنريالملككانأم25أعامفي

مارتنضدروماباباالىوإنفمروماكية

أسمهكتاباًالثامنهريالملكأمدروقدلوثر

علىرداًالبعة"الكنيسةأسرارعناعالدف11

جعلمما+البابليا!السبياْسمهلوثرأمدرهكتاباً

VA

."الإيمان*حاميبلقبهيلقبرومابابا

إِلىأرثرابنهبتزويجالسابعهنريالملكقام

Cathrineنأرجوكاترين Argonبنت

توفىلكنهأسبانياملكيوإيزابيلافردناند

يحتفظأنالملكورأى،أيثهرستةبعد

أسبانيا،معالتحالفوبفوائدالأرملهبالعروس

وهنا،الثامنهنريالثانيلابنهكاترينفزوج

فمعظموالكني!ةالملكبينالمراعبدأ

الزواجهذامثليعارفونكانواالأساقفه

نتيجةلكنالمسيحيةللريعةمخالفتهويرون

الثانييوليوسالباباأعدر،الملكإ!رار

عقبذلكتموقدعيهبالتصديقمرسوماً

.لإنجيرامل!الثامنهنريتنميب

أبناءثلاثةالملكأنجبالزواجمنسنةأ7بعد

ماريطفلتهسوىالحاهقيدعلىمنهميبقلم

للأشابالزواجهذامنيتخلصأنالملكأراد

-:التاليه

ليخلفولدوريتيوجدأنجداًمهمكانا-

الملك.أبيه

I-تدعىالقمر!يداتمنبدةالملكأغرم

بها.الإقترانواًرادبولينآن

منتأديبهوأبنائهموتاًنالملكلثعور3-

أخيه.إمرأةمنتزوجلأنالله

لإستصدارالجديدالباباإلىاثامنهنريلجا

الباباأنغِرالأولزواجهشرعيةبعدممرسوم

نأمعنا،فانهذافعلفلو،حيرةف!وقعالجديد

فلجاْ،مركومهفيأخطاقدقبهالذيالبابا
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والتاجيل.المماطلهإلىالبابا

الحموليشيملنأنهمنفريالملكتحققلما

علماءإِلىلجارومابابامنمساعدةعلى

لقفيه.مخرجاًليجدبالجامعاتاللاهوت

الذيTyndalleتينداليماباتإستغل-أ

ويهفللحاكمالميحيالإنمانبطاعةنادى

:قالجثرعيهالحاكميحكمأنيجب

الرعةوطاعة،وحدهاللهأماممشولالحاكم)

الله(طاعةمنللحاكم

رئيساًنفسهأعلنأنهنريفعلردوكان

علىالكني!ةرجالوأجبرإِنجلترالكنية

الكنبسةرجالخفوعوثبقةعلىالتوقيع

يأينفذونلاالكني!ةرجالوأمبحللملك

وفيهنريالملكعليهوافقإِذاإِلابابويقرار

يخفعأنهريالملكإستطاع5331عام

Thomasنمركراتومالر Cranmer

نمركراوأعلنرأيهإِلىكمبردجبجامعةالأشاذ

نأكانتربريأيمالْفةرئ!ذلكبعدمارالذي

وكان،ولاغباطلكاترينمنهنريزواج

بعداْصبحتالتيبولينمنسرأَتزوجقدهنري

إِبنةلهولدتلاحقوقتوفيإِنجلتراملكةذلك

اليزابيث.الملكةمايوماَأصبحت

عنإِنفملتالإنجليؤيةالكنيسةأنورغم

العقائدبنفسإِحتفظتأنهاإلاروماكنية

إِبنتهتولتوعندماالكاثوليكيةوالطقوس

بعضأدخلتالعرشالأولىإليزابيثالملكة

الكنيسةفأمجتالبروتستانتهالعقائد

WA

ازالوموالبروتتانتيةالكاثوليكيةبينخليطاً

الأشفيةالكنيسةرأدوإنجلتراملكيعترللآن

المستعمراتبعضتخلكانتإنجلترالأننظراَ

إنفصلتفلماإِليهاوتفمهاكناشمنفيهابما

رففواإنجيراعنالمستعمراتهذه(تحررت)

أنفسهموسمواالأنجليكانيهالكنيةإسم

Episcopalالأسقفيةالكنشة Church

عنأقرببروتستاليهالحققةفيوهي

فقطأمرارنجتلالةإِخفظواوقدالكاثوليهية

B,هي ,E M

=B)المعمودية (Baptism

س!=(Eucharist)الإفخارستا

(ظاهرياًالكهنوتبهاويقصد)الحدمة

7(= )Ministry

الانجليكانيهبالكنيسةالتيالبدلح

وهيالكنيةأسرارمنألعرارأربعةإلغاء-ا

محة-لأعترافا-الميرون-الزواج

المرفى.

الرهنه.لفاءإ-2

.صواملأالناءإِ-3

الثماميةدرجةفيالناءبرسامهْالماح-4

القيسيةدرجةفيثمالمذبحوخدمةالكاملة

الأسقفةدرجةفيثمالأسراروخدمةالكاملة

وأإيباريثيةعنالمئولةوالأسقفةالمساعدة

النحاسبةالحيةرفعذلكفيبماكريعيعاحبة
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.مطلقاتوبعضهنالرجالمثلبالزواج

الإِيمانبدونالمؤمنينغيربخلاصالإعتقاد5-

والمعمودية.

فيللمسيحيينالزوجاتبتعددالمماح6-

المسيحيهإِلىثخصإِنفمإِذاأنهبمعنىأفريقيا

يسمحزوجةمنبأكثرذلكقبلمتزوجاًوكان

معمعهزوجاتهجميعإِشمرارمعبالعمادله

مؤتمرفيهذاتقرر)جمياًلهنمعالثرته

.(8891بإِنجيرالامباث

بانوالإدعاءجن!اًالشواذعنالدفاع7-

الجنسإِلىيميلوناللهخلقهمقدالناسبعض

وبالتاليالأمرهذافيلهمذنبلاوأنهالمثيل

جعلمماالكهنوتدرجاتفيسيامتهم

.الأموسطفيعاراًالكهنوت

العقلوِإدخالالمقدسالكتابنقدإِباحة8-

تزايدتوقداللاهوتيللتعليمكمصدرالبثري

جونبالأسقفالأمروصلحتىالأمورهذه

Salisburyيالزبورىأسقفبيكرأوسق

11اللهاغباوة1بعنوانكتاباًيئربأنبإِيخيرا

"TheFollishness ofGod"،ولم
بالغباوةاللهإِتهامعلىكنيشهفيأحديحاسبه

الكتابوإعتبارهالمقدسللكتابنقدهوعلى

البثريةتاريخفيالكتباكثرمنهوالمقدس

للحقائق.تزيفاً

كهه3كة2كه1النقاطعلىكثيرةردودقدمناوقد

ترفضهفهذاالمرأةلكهنوتبالنسبةأما

والكاثوليكية.الأرئوذك!صيةالكني!ة

018

ك!نوتفيالارلرذكسيةالكنيسةراي

ا*51

المرأ،يتعلم11الرسولبولسالقديسيقول-أ

آذنلتولكن،خفوعكلفيب!كوت

بلالرجلعلىتتلطولاتعلماًنللمرأه

حواءثمأولاًجبلآدملأن.سكوتفيتكون

فيفحملتأغويتالمرأةلكنيغولموآدم

إِنولادالاًبولادةلعتخلصولكنها.التعدي

العقل+معوالقداسةوالمحبةالإيمانفيثبق

.(41ا-2:9تيأ)

بيثوي:الأنبانيافةيقول

هذافيالرسولبولسالقدي!تعليمأننلاحظ

لهعلاقةلاالمنعلهذاتبريراًقدمفدالمجال

الزمانذلكفيالائدهالاِجتماعيهبالظروف

يرعاهاكانالتيللكنيسةالحاعةبالظروفولا

تخصأمورإلىإستندبل،تيموثاوستلميذه

قبلوحتىالحيقةبدايةفذوالمرأهالرجل

الحطية.بسببالفردوسمنوحواءآدمخروج

الكنيسةفيتعلماًنينبغيلاالمرأةأنعلمنافإِذا

مندرجاتمنحهايجوزلاأولىبابفمن

خدمةيمارسالكاهنأنجثالكهنوتدرجات

فيالكنيسةوقيادةالتعليمجوارإلىالأ!رار

مسَئوليته.حدود

الكتابتعليمحسبالمرأةراًسهوالرجل2-

المقدس

النساء!أيتهاالرسولبول!القدي!يقول

هوالرجللأن.للربكمالرجالكنإِخضعن

http://www.al-maktabeh.com



الكنيسةرأسأيفاًالمسيحأنكماالمرأهرأس

تخفعكماولكن،الج!دمخلصوهو

فيلرجالهنالنساءكذلكللمسيحالكنية

يمكنكبف.(2-223:هأف)+يثئكل

الكهنوتمنححالةفيالتعليمهذاتطبيق

اٍنلثئكلفيلرجلهاتخضعيهف؟للمرأة

والرعايةالقيادةبعملتقومالتيهيكانت

تخضعالتيهيالحرافأنالمفروض؟والتعليم

لقائدهموالأفرادلمعلمهمواللاميذلراعيها

ئهم.بالأبناءلأوا

رأسأنتعلموااًنأريدولكن11أيضاًنقرأنحن

الرجلفهوالمرأهرأسوأماالميحهورجلكل

المرأهمنليسالرجللأن.اللهموالمسيحورأس

منيخلقلمالرجلولأن،الرجلمنالمرأةبل

الرجل"أجلمنالمرأهبلالمرأ،أجل

.(،113:8،9كوا)

قدحواءلأن،جميعهاالبشريةيمئلآدمإذن

تمتللافهيالمرأةأوحواءأما،آدممنأخذت

فقط.المرأةتمثلنماإِكلهالبثريالجنى

هذاثلالتقليدأوالتاريخفىيح!بقلم3-

.للمرأةالكهنوت

ولمالرجالمنرسلهإِختارنفسهالمسيحالسيد

سبيلعلىولاواحدةإِمرأةبينهميختر

ثمرجلاًعثرلإِثيالكني!ةسلمبلالإستثناء

بالكنيةوأومسرجلاَسبعينمنإِرسايةأرسل

2مت)لتلاميذه A)(61مر)منوكلهم

إِمراًةيخاروالمالرصلالأباءكذلك،الرجال

W

خلفائهمجيمأقاموابلكاههلتميرواحدة

واحد.إشناءبلافقطالرجالمن

بالكهوتوعلاقتهامريمالعذراء4-

عملأيتتوللمإنسانةأقدسوهيمريمالعذراء

الكهنوتيحقكانولوالكهنوتأعمالمن

زمانكلفيغيرهامنأولىهىل!نتللمرأة

للمرأةبالكهنوتيطالبون.الذينومكان

التيمريمالعذراءمثالعملياًيتاملواأنعليهم

فيوساهمتبالحقيقةالكلمةاللهولدت

ظلتلكنهاالأعظمالكهنهرئيسوهوتنثئته

تطالبولمكأمالطبيعيبدورهامحتفظة

.الإِطلاقعلىبالكهنوت

القبطيةللكنيسةالمقهسالمجميمقرار

لايجليكاناصبخصرذكسيةلملارا

بمنات،71/6/9891السبتجلةفي

للكنائسLambethلامبثمؤتمرقرارات

iكانتربريفيالمنعقدالأنجليكانيه 8 Aقررام

الحاصهالمؤتمرهذاقرارتشجبالمقدسالمجمع

الزوجاتوتعددالكهنوتفىالن!اءبسيامة

جنمياًالثواذحقوقعنوالدفاعأفريقافي

هjمذكتقديمفيالباباقداسةتفويضالمجمعقرر

لْراراتبخموصكانتربرياْساقفهْرئيىإِلى

إحتجاخ،بياناتل!اعدار،8891لامتمؤتمر

هذهعلىتردالمقدل!المجمعباسموكتب

فيوتوزيعهاالأجنبيةباللغاتالحاطئةايعاليم

.الحارخ
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كة،حرالخمسينيةلكنيسةا)0(

تيكمالكاريزا

الحقيقيةالكنيمةيمثلوناًنهمالحمسينيونيظن

وحدهموهمالميجةضالكتبينالوحيدة

الروحعليهاحلالتيالرسللكنيسةإِمتداد

نار.اًلسنةهيئهْعلىالحمينيومفيالقدس

تكنلمام59هيايرأولقيأنهالرغموعلى

نأإلاالعالمفيواحدةخمسينيةكنيةهناك

بينطائفةأكبريعتبرواالآنالحمسينين

العالم.فيالبروتتانتالمسيحيين

الوحيدةالعلامةأنالحم!ينبةالكنيةتققد

كما،بالةالتكلمهوالقدسالروحلمعمودية

أرجعتالتيالوحيدةالكنيةأنهاتققد

إِنهابلالأولىالرسوليةنماطالأنحوالبهيسة

:فيقولونعنهاتتفوق

قدالرسويةنماطالأإنجعاثأنواضحاًيبدو

مثيللهيسبقلمالكنسيالمومنإندفاقرافقة

+الأولالقرنيئهدهالذىالنموفاقربما

الخمسينية(الحركة)ينابيع

الخمسينيةالكنيسةنشلأ!

Pentecost Church

برهاملثارلزطلب591.سنةالميلادعيدقبيل

Charles Parhamإيلبيتمعهدمدير

Topekaتولكافيالمقدسالكتابلدراسة

يقومواأنتلاميذهمنكانساسولايةفي

القدسبالروحوعلاقتهاالمعموديةحولبدراسة

182

لمشحيالممزهالأمورإِحدىأنالدارسينتوصل

بالسنة.ايكلمهوالرسوليالجديدالعهد

Agnes(جنستدعىطالبةجاءتثمومن

Ozmanوهوبرهاميثارلزالمعهدمديرتال

رأسهاعلىيديهيفعأنميثوديستيخادم

فماِختبرت،القدسالروحعطيةلتقبلويصلي

وسلاماَفرحاَملاتهاالتيالتييرنعمة

موهبةتقبلتالوقتنفسوفي،وتبيحاً

المعهدطلبةيثحكمابالألنهالملاة

كمابالملاةالاِختبارمذايطلبونوأساتذته

المجدربصعودبعدالرسلكيحةإنجتبرته

القدسالروحالجميعفقبل،الميحيسوع

منأيامعشرةبعدبألسنةيتكلمونوبدأوا

.الملاة

الحمييرنكونبهانسهمرففتهمإذا

اللهجمياتوتثكلتبهمخاعةإتجماعات

تتثكلبدأتالحينذلكوفذ،ام19،عام

لهذهيكنولمخميهوبهاضجمعيات

المسيحيةعلىفعالأئرالكلاشكيهالحمسينيه

تتلغلبدأتيختام69.عامحتىالتقليدية

والأنجيكانالرلًييهالإِعلاحكناشفي

ال!ئس.منويخرها

العامالمجل!تثكيلتمأم4Alإبريلفي

الأوبرادارفيعقدمؤتمرفياللهلجماعات

سبرنجزهوتفيالكبرى

Hot Springs Arkansas

بهثراللهلجماعاتكانام679عامبنهاية

ل!نحيل،خادمآلافعشرخمسةأ505.من
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إِلىمرسلا819ً،أمريكافيبهيسة0085

ينتمونالذينعددووصلبلد78فيالحارج

ملايينثلاثةمناكثرالحم!نيةللكنيسة

عفو.

مليون15مناًكثرعددهمبلغام89وفي

عفو.

183
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بالسنه!التكلمالكاريزالاتيكالحركة

موهةتعنيCharismaكاريزماكلمة-

خاعةالقدسالروحمواهبنواللهاويقصد

والسقوطوالنبوةالآياتوعملبالةالتكلم

.الأرضعلى

إِختبارينيجتازالمؤمنأنالحمييرنيرى-

الروحمعموديةوالثانيالماءمعموديةأولهما

للمؤمنبالتفطيستتمالماء.فمعمودية.القدل!.

الحطاياوغفرانالتفييرعلىشهادةالابُ

معموديةأماالمسيحجسدفيالمعمدفيدخل

المؤمنبتعميدالمسيحالسيدفيافيقومالروح

ومواهبقوةمنالموًممبلالقدل!بالروحالمعمد

مثلالحارقةالحياةمجالفيويدخلالروح

بأل!نه.اليهلم

التقيم:هذانجدالحمسينينيهبمنكثيرففي

الماءمعمودية

مارس.فهل..اللاهوتفيمعهواحداًبكونه

والماء++معموديةمرتينالمعموديةالسيد

؟"وخjالمعمودية

وعلةمعموديتناينوعهيالمسيحمعمودية

،والروحبالماءفقمدبهتقديها...له

تحمللاالتيليقوديموسوعيتةمتممنِ

الماءمنيولدلاأحدكانا،إنثائيةأوإِزدواجية

01اللهملكوتيدخلأنيقدرلاوالروح

الم!يحالسيدكانان:نتاءلاننا(:ه3يو)

للقديىكقولهبركليمملحابخا،لناكفَال

بالروحأمبالماءهعمادكانفهلالمعمدانيوحنا

بكلاهما؟أم

به.لمئلفنحن،بالماءقالواإِذا

نهرفيإعتمدإِنهنقولبالروحفالواإن-

القدسالروحعيهوحليخهونزلالأردن

فيحمامةئكل-فياللاهوتفيمعهالواحد

الروحمعمودية

العمادطالب-ا

العمادمادة2-

العمادخادم3-

العمادغاية-!ا

التيجة-5

تائبمنموً

الماء

رسولأوشمالرأومب!ثر

الحطاياغفران

المسيحجسدإِلىوالإِنفمامالحلاص

معمدمؤمن

القدلرالروخ

الم!يحيسوع

قوةالمسيحيمنح

وقوتهالقدلوالروحمواهبقبول

ملطييعقوبتادرلرالقمصالمباركالأبيرد-

:ويقولالتقيمهذاعلى

كلفيمثالاًنفسهالمسيحالرأل!لناقدمإِذأ-

عليهالقدسالروحوحلالماءفيإعتمدشئ

184

وجودمعمعموديتنا...ليهونالحدثنفس

-هيالأردنأوالمعموديةالماء-جرنعنصر

.بالروخمعمودية

الماءمنواحدةمعموديةهيقالواإن-

http://www.al-maktabeh.com



إِيمانناهوهذا.نقول..والروح

الم!يحالسيدوعةأنالحركةهذهتحسب2-

العمادتخص(82:91مت)لالعمادلتلاميذه

عنبالحديتيرفقهالمفلماذا،الروحلالالماء

الأهم؟المعمودية

بعد-خىتلاميذهمنالمحيحالسيديطلبهل

؟.أقلهوماللألميقدموا-أنقيامته

المسيحوصيةفييرونأنهميحيرنيما3-

الماءمعموديةعنحديثاًلتلامذه

المسيحالسيديهبهلترى(289:1)مت

هؤلاءيمارل!ب!يمابالماءالعمادسلطانتلاميذه

منأعظمهمهل؟الروحمعموديةالكارزون

؟.أعظمهومايهبونالمسيح

وتعظمالماءبمعموديةالحركةهذهتستخف4-

منتجعلالوقتنف!وفي،الروحمعمودية

إلىوالاِنفمامبالحلاصالتمتعالأولىفاعلية

قوهْالميحيلقبرلالثانيةبيما،المميحجسد

إلىإِهانةهذايحمل.ألا..ومواهبهالروح

جسدفيوالعفويهالخلاص11مفهوم

منأعظمالقدسالروحمواهب.وكأن.الميح"

المسيح.جسدفيبالعفويةالتمتع

همبالروحالعمادطالبياًنالحركةترى5-

إجتماعاتهمتضمبينما،معمدونمؤمنون

نالواأنهمويظنرنبالماءيعمدوالمأناساَ

بالروخ.العماد

بالماء)المعموديةفاعليةالحركةهذهتجاهلت6-

كان!إنالمسيحالسيديقولإِذ(يلقبونهاكما

185

(3:5يو)ااوالروحالماءمنيولدلاأحد

المؤمنفيتمتعالجديدالميلادتهببكونها

مناللهمنالمولوديحرمفهل،للهبالتبني

؟.الروحمعموديةمنتظراًالروحمواهب

بينايمييزالحركةهذهمحاولةمنبالرعم7-

الكتابلثواهدإدتخدامهاأنغيرمعموديتين

يخيرةمنالطاتتحملفكرتهملثأكيدالمقدس

منها:

أهلقبولهو(1-7ا8:4أع)فيوردما(أ)

الرسولينأيديبوضعالقدسالروخالامره

يدعونه.عماتماماًيختلفويوحنابطرس

بعدمااًجريتقدوالعجائبالآياتأن+

(83:1أع)فيبىالثماسيديعليإِعتمدوا

(8:71أع)أيديهماالرسولانيفحأنوقبل

نأفهووالرسولينفيلبىمعهمابينالفارقأما

كضَماسسلطانهفييكنولمالعمادقدمالأول

والأساقفه،الرسلأيديبوضعالتئبيتيقدم(ن

المسحةيثكلأخذالأولىالقرونمنذالذيهذا

.(ايرونسر)مقدسبزيت

علىسقطواالسامرةأهلأنالحادثةتذكرلم+

بألسنه.تكلمواأنهمأوعيهممغثياًالأرض

أنهفيلبسالشماسفعلهمايح!بونبينما+

بوفعالعمادخادمأنيدعون،العمادخادمهو

يأفعلى،المميحهويسوعالرسولبنأيدي

فيب!عملفيالمسيحال!يدتجاهلواأساس

عملهما؟فيالرسولينوتجاهلوا
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"القدسالروح!فقبلوايقولبلعماداً

الكنيمةأباءمنأحديفحرولم(.87:1أع)

بانهالموقفهذاالاَنحتىالرسوليالعصرمنذ

.ثانعماد

عمادآَيحبرنه(:238أع)فيوردما(ب)

وعطيةالمعموديةبينالشاهديربطبينما،بالماء

إِذ،الفعلونفسالآيهنفسفيالقدسالروح

كلوليعتمدتوبوابطرلسلهمافقال1يقول

لففرانالميحيسوعإِسمعلىفكمواحد

*.القدسالروحعطيةفتقبلواالحطايا

11الروحامعمودية1عمادطالبأنيرونبر()

تعميدعنيقولون...فماذامعمد.مؤمنهو

بعدكريليول!معللحاضرينبطرسالقديس

.(،4-48:أهأع)القدسالروحقبولهم

لليديامعموديتينالرسولبولسقدمهل(د)

وأهلوللجان(61:51أع)الأرجوانبائعهْ

بالسنةتكلمواوهل61أع)بيته

؟.عليهممغئياًالأرضعلىومقطوا

علمالتيالواحدةالمعموديةعننقولماذاهـ()

إِيمانواحد!رب:قائلاًبولسالرسولبها

فيجاءلذا(ه:4أف)"واحدةمعمودية،واحد

فيال!شتقبلهالذياليقاويالإِيمانقانون

؟"اواحدةبمعمودية.....نؤمن+"والغربالضرق

186

الخمسينيرنيترل

التيالوحيدةالعلامةهوبألتالتكلم+إن

نوالعلىكدليلالكتابفيأراهاأنيمبهي

.القدسالروحمعمودية

معجديدةبالسنةيتكلموالمالذينكلإيئ

التيالجماعةخارجأيفاًيطلبوهالمالذين

المؤفين،تتبعالآياتهذهمؤمنينالربي!مها

لأن،(617:1مر)جديدةبالسنةيتكلمون

أقمدلاأناوطبعاً،المؤمنينتتبعالآياتهذه

أقمدولبهنيللخلاصبالربيؤمنوالمأنهم

تفماليالدائرةخارجأنهممنالربيقصدما

للطبيةالفائقةبالقوةتاهلواالذينأولئك

المعجزيةوالمواهب

الخمسينيه(الحركة)ينابيع

الروحمعموديةمفهومأنقبلمنقلناكما

الذيالمقدسالكتابفيلهاأساسلاالقدس

واحدةمعموديةإِلاتوجدلابأنهيشهد

معمْموتوفيها(،327:28)غلا(:ه4أف)

مرةإِلايمتلمفالمسبح،معهونفومالم!بح

.واحدة

الآيات+هذهالميحيخهايقولالتيالآيةأماا-

بإلصميالثياطينيخرجونالمؤمنينتع

(617:1مر)+جديدةبال!نةويتكلمون

،(4ا-6.أع)،(2:4أع)فيوأيفاًالآيات

المؤمنينلكلليستالآياتهذه(91:61أع)

الرسوليالعصرممةهيبلالعمورلكلولا
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إِقتناعهناكيكونولكيالإيمانلتثتالأول

إِنسكابعلىوالمتكلمالسامعمنلكلوافح

،والأملليهودجديدعهدوبدايةالقدسالروح

تلازمأنيجبأنهتثبتأخرىآياتتوجدولا

والمؤمنين.والحدامالوعاظكلالألة

متعددةالروحمواهبأنفيهلثكلامما2-

يثاء.كمابمفردهواحدلكليعطيوحدهوالله

إِلىتدفعهملأشخاصتعطلمالمواهبهذه3-

الجتمينوحدهمأنهموإعتبارالبهرياء

اللهكلمةوبناءللخدمةأعطتلْحاإللمسيحية

الله.كنيسةبنيانيربطهاوجميعها

:أننعلمأنيجبوعموما

البشر.بلغاتنجطقبألشةالتكلمأ-

الروحمواهبمنموهبةهيبال!نةالتكلم2-

الروحبإنسكابللرسلأعطيتالتيالقدس

الألنةوهذه،العليةفيالحمبنيومفيالقدس

الذينلثهدكمامتعددةبريةبلغاتنطقهي

-الفرتون-الماديونسمعوا

بألسنةالتكمموهبةأن.والملاحظ..العيلاميون

سابقعلملهميكنلملأشخاصأعطيت

بها.نطقواالتيباللغات

لمإِنلكن،فيهاالتحكميمكنالأل!نههذه3-

البهيسةفيفيممتمترجميكن

فيالتحكمعلىيدلوهذا(:4128كوأ)

.الكلامبعدمالنف!

كانالأولىالبهيسةفيالألسنترجمة-4

نإمرجملهيوجدأنبألةينكلملمنلابد

87

لاآخرينأناسوسطبلسانيتكلمكان

إِلىالرسولبول!معلمناأيثاروقديفهمونه

ييهلمممنأعظميبأمن!لأنبقولهذلك

11ياناًالكنيسةتنالحتىترجمإِذاإِلابالسنة

ييهلمأحدكان"إِنقولهوأيضاً(:ه41كوا)

وبترتيبثلاثةكثرالاًعلىأوفإثنينبلسان

مترجميكنلمإِنولكنواحدوليترجم

11واللهنف!هوليكلمالكنيسةفيفليممت

.(:4127كوا)

لهميبرهنالمؤمنينلغيرعلامةالارفألسنةاٍذن

المؤمنينهؤلاءفيحفورهوعلىاللهقوةعلى

ويطقونأجانبالمؤمنينغيركانإِذاحالةوفي

تعطيبألسنةالتكلمموهبةفإنأجنبيةبلغات

بلفاتهم.لتخاط!بهم

النالثشنودهالبابات!اسةيترل

بألسنة؟التكلمعنالكتابتعليمهوما

-:المواهبترتيبف!الأخيرةهي1،لسنة(1)

فيالروحمواهبالرسولبولسذكرعندما

التكلمجعلكورنثوسالىالأولىرسالته

:فقالالمواهبآخرفيالألنهوترجمةبالسنة

الروحولكنموجودهمواهبفأنواع

حكمهكلامبالروحيعطيلواحد.فإِنه..واحد

.ولآخرالواحدالروحبحسبعلمكلامولآخر

لثفاءمواهبولآخرالواحدبالروحإيمان

ولآخروقواتأعمال.ولأخرالواحدبالروح

الألنةأنواعولآخرالأرواحتمييزولاَخرنبوءة
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بمفرد،واحدلكل.قاسماً.بعينهالواحدالروح

.(411-:21كو1)ياءكما

فيالألسنهوترجمةبالسنةالتكلمجعلوهكذا

الحكمةالآلشةويسبقالمواهبقائمةآخر

وأعمالالشفاءومواهب،والإِيمانوالعلم

الرسولالوقالأرواحوتميزوالنبوءة،القوات

ر!لاً،:أولاًالبهيسةفيأناساًاللهفوفعأيضاَ

ذلكوبعدقواتثممعلمينثالثاًأنبياءثانياً

ألنةواًنواع،تدابيرأعواناً.لثفاءمواهب

بألسنةالتكلموفعوهكذا(A:212كو1)

للمواهبجدواا1:وقال.المواهبآخرفي

أففل"طريقاًأريكموأيضاً،الحسنى

(I21كو:Ir)الأففلالطريقهذاأنودثرح

أهمامخبةأنكيفولثرح(31كوأ)المحبةهو

الإِيمانكلومن،علموكلالنبوةمنوأعظم

والشك.العطاءومنالجبالينقلالذي

الناسبالسنةالتكلممنأهمالمجةأنولثرح

فقال.فقطالناسألسنة.ولش....والملائكة

ولكن،والملائكةالناسبألسنةأتكلمكنت!أن

وأيطننحاساًعرتفقدمحبةليليس.

.(31:1كوا)اايرنصنجاً

للكللي!بألشةالتكلم(2)

بمفردهواحدلكلاقم1اللهأنتقدميخمارأينا

مواهبولنا11(21:11كوأ)ياء!كما

(21:6)رولنا"المعطاهالنعمةبحسبمختلفة

11الإيمانمنمقداراًواحدلكلاللهق!ماكما1

(r:21رو)

188

بمراحة:قالبالسنةاليهلمجهةومن

ألعل؟أنبياءالجمعألعل؟رسلالجميعألعل11

؟قواتأصحابالجميعألعل؟معلمونالجيم

الجمعألعل؟دثفاءمواهبللجميعألعل

؟يترجمونالجميعألعل؟بالنةيتكلمون

.(21:92،03كوا)

للجميعليستالموهبةأنهذامنوواضح

منيكنلمالرسوليالعمرفيفحتىإِذن

التكلمموهبةمؤمنكلينالأنالضروري

لإثباتفروريةعلامةتكنلمالتيبألسنة

الإنسانيكونفقد.الإِن!مانفيالروححلول

متىيعرفاللهإنبلصانيتكلمولاقديساَ

التكلممنحوقديعط!اولماذا،المواهبيعطي

بدايةفيشديدةبوفرةالرسولعهدفيبألشة

فيجداًلازمهكانتإِذالبنيانأجلمنالكرازة

.الزمانذلك

وفي،زمانلكللازمهلي!تالألنهولكن

11فشنتهيالألنهأما11الكتابيقولذلك

ماذا،الريلزمنفيوحتى(:138اكص)

بقراءةإِننا؟بالنهاليهلمثروطكانت

11مهايثروطاًنرى(41كوأ)

الكنيسة.لبنيانالألسنهتكونأنيجبأ-

قال:ترجمتهاهوللألنهأساسيلثرطب-

11يرجملكيفيملبل!انيتكلم+منالرسول

فيفليصمتمترجميكنلمإِنولكن11وأضاف

.االكنيمةا

عنالرسوليقولالمؤفينلفيرآيةالألسنةبر
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للللمؤمنهبئلاآيةالألسنةإِذن11بالنةالتكلم

42كوأ)011.الموْمينلغير 2 : I)هذاولأجل

بدءفيللكنيسةالآيةهذهاللهمنحالبب

ولكي،الكرازةإِنتثارلأجلالرسوليالعصر

الأباءلغةتعرفلاوأملثعوبإِلىالإيمانيمل

الرسل.

18

لمإِنتثويثاًبألسنةالتكلمإِعتبرالرسولد-

تعطوالمإِنأيضاًأنتمهكذا11للبيانيكن

تتكلمونتكونونفإنكم،يفهمكلاماًباللسان

.(41:9كوأ)االهواءافي

http://www.al-maktabeh.com



السق!ط،ظاهر!الخمسينيةالحركة

الأرضعلر

بأنالأرضعلىالسقوطعق!يدةأصحابيرى

ويقطونغيبةفييدخلونألثخاصهناك

رءوسهم.علىاليدبوفعالأرضعلى

الناسيقع!لماذاكتابهفيهجينكينيثيقول

11اللهروحقوةتاتيرتحت

إِنهالطبيعةدائرةفيالربقوةهيالكهرباءإِن

هوالقدسالروح.الطبيعةفيفىكلمنتنىً

الروحية.الدائرةفيالربسلطة

غيرتكنلم.مرئيةغيرقوةلمستلقد

وغيرمرئيةغيركانتبل.محوسة

قوةتوجد.الروحدائرةفيأيفاًمسموعة

وغيرالمرلًةغير.للطبيعةالخارقةالرب

الكهرباء؟منقوةأقلتحسبونهاهل.المسموعة

كذلك.يتإِنهاكلا

هيجين:يهيثيقول

مدينةفيإِجتماعاًأقيمكنتأم059عامفي

وكان(بتكساسورثفورت)منقريةعغيرة

منامره6الثفاءصففيوقفقدرجلهناك

قبل.

فيوقلت1اد7للمرةيجئرأيتهوهكذا

عندماولكن،المكينالرجلهوها.نفسي

حركقدكانآنذاكأنهووجدت.اليوصل

أكدولميديإِلهمددت.عاملاًوجعلهإِيمانه

ب!لكأمسكتقدأتيشعرتحتىألمسه

دقيقةولمدةيديمددتأنفبعد.كهربائي

091

أنهمالجمعوقال.حوليمنشيئأَاًرلملْقريا

كان.يديمنتقفزناراَرأواالوقتذاتفي

الجبر.علىيجلسونخادماًعتنوأربعةهناك

الحمسينيةالحركةمؤس!أحدهموكان

أقربهمهووكان.الأمريكيةالمتحدةبالولايات

فيكهذاشاًأرلمبعدفيماليقال.النجلوساَ

فقطأنت.قطتلمسهلمإنكقبلمنجاتي

ذلكومعقتناريدكمنفقفزت،منهإِقتربت

ولكن،حولهأحديكنلم.جبينطفيالرجل

.قدما4بعدعلىورمهأخذتهخفيةقوةكان

بألشة،يتكلموهوالأماميالمقعدإِلىذحرج

شفى.وقد

فيأعظكنتأخرىمرةوفي،أيضاَويقول

خلالتمرالححابةهذ،ورأيتباسادينا"11

ولكنني،الناسعلىيدايأفعكنت.الجموع

وشكعلىكنتلأنيالوراءإلىخطوت

الأخمديقيمعىوكان.تحتهاالسقوط

أقعلاحتىعليهيديفوضت+اجودوين1

تحتوألقاهبهأمسكفدلثئاكانلمستهوعدما

اببر.أسفلللخلفبيوطوح.الاْماميالمقعد

http://www.al-maktabeh.com



مصرفيالارف!علىاسمقوم!ظاهرة

هوممرفي(البدعة)الظاهرةهذهعاحب

إِلصحق)إِدوارالبراموييدانيالالمنثقالراهب

.حاليآَ(

0iعديدةإِجتماعاتإسحقإدوارعقدوقد

الإسكندريةوفيام199عامالمؤتمراتقاعة

إجتماعاتهيعقديزاللااًنهكما،أم699معا

يديهيضعحيث،بالزيتونالإِنجيليةبالكنية

والبضسريعاًيقعفالبعض،الحافرينعلى

وبعضويسقطونيدورونلمسهمبمجردالاَخر

منويجدنالأرضعلىيسقطنالفتات

قلبعلىتخطرلاأم!ر.بالملاءاتيغطيهن

بشر.

أعدريحدثعماالبسثلاءالناستساءلوحين

مايدعم"الروحا!هوبعنوانكتابإِسحقإِدوالى

فىالظاهرههذهبوجودإِجتماعاتهفىيحدث

إِدواردزجوناثانعنيقولحيثكلهالعالم

Jonathan Edwardsجرىلماوصفهفى

الحجر،وإِملاتهويتفيليدزارهعدماله

وعدما...بالإِغماءأميبواالذينبالألثخاعى

أتواالحجرةفىيحدثعماالمدينةأهلسمع

وممعوه،رأوهبماوتاثروا..بسرعةإِليها

بذاتالقوهعليهمأتتفهموكثيرون

الطريقه.

دعىعدماحدثماأيفاإدواردزووصف

الأولْاتبعضفى(Yale)بلدهفىواعظا

بقواوقد،الغيبةفىيدخلونالأئخاصكان

191

أربعإِلىربماحركهبدونالحالههذهعلى

عنمتوقفهحواسهمكانت..ساعهوعثرين

يثاهدونكانواالوقتذاتفىأنهمإِلاالعمل

مناظرليرواالسماءإِلىذهبواقدكانهم،رؤى

ورائعة.مجيدة

قال(8751-2971)فنيتشارلسوعن

وبعدنيويوركمدينةفىيعظكانمرهذات

هناككانالعظةبدايةمندقيقةعثرهخمس

علىمنيسقطونثخصأربعمائهنحو

.الأرضإلىمقاعدهم

Bartonستونبارتونوعن Stoneكان

ءول!شهريدجكانبلدهفيخيمةفييعظ

Ridgeأحدكتبالأمريكيةتشولايةفي

بثكلالسقوط11:قائلاًيحدثكانعماالحدام

بحركاتالإِرتعايق.البكاء...عفوي

نأالحيالعلىيصعبأمور.إِنها..فجائية

نأيمكنلثئيوجدلا.لكن..حدوثهايتمور

هذهمثلالذهنعلىالقويالتأثيرهذالهيكون

،مكانكلفييقعون.الحطاه..المتناهد

يفقدونيئنون،الرحمةيطبون،يرتعشون

!فوأحياناَأسىفييصقطون.أحياناً..الوعي

منفترةبعد)عدتيقولكماالفرحنضوة

الأقلعلىدثخصخمسمائةفرأيتالوقت

،واحدةلحظةفيجميعاًأوقعتهمقوةتجتاحهم

أطلقتقدالبادقطلقاتمنالآلافوكان

.(عليهم

Johnويسليجونوعن Wesleyمؤصhttp://www.al-maktabeh.com



يرىويسليكانيقولالميوديتطاثفة

كانلقد،وعظهأثناءالأرضعلىيقعونالناس

علىالناسف!قطBristolبريولفييعظ

Limerickليمريكوفي،الأرض

وإِنكبواالدموعفيالنال!غرقم6721عام

.الأرضعلىساقطين.وكانوا...الملاةفي

كولفوردفيخدمتهعنبنفسههوويهب

مأ781عام

إفرمتالصلاةبدأتأنبمجرد11

علىوقعواكثيرون،صرخوا.كثيرون...النار

.إِرتعثوا.كثيرون..الأرض

سابقاالبرام!سيدانيالالافيشلحقرار

المجمعيةاللجنةقرارصدريعمبرثهرفي

الكرازةبمجلةوجاءالأهرامبجريدةعنهوأعلن

اللجنةمنقرار02/9/19فيالصادرة

فدعدةشكاويوردتقدكانتلما:المجمعية

منالبراموميدانيالالقمصالراهبتعليم

أهلومنكثيرةأماكنفيوال!ثعبالإكيرودس

بروتستانتيهقياداتكانتولماذاتهاالمنيا

محاربةذلكمنوالهدف،تسانده

أرثوذكسياًمؤيداًنهالنالولىايهامالأرثوذكشة

الهيئاتتلكبهاتلعباييالورقةيكونلكي

قدالمجمعيةاللجنةكانتولما،الروتاته

فيهاووجدتالصوتيةومسجلاتهكتبهدرست

نواحيمنالأرثوذكسيالعليمعلىخروجا

الروحيالنهجعلىوخروجاَةمعدد

291

بفهمأخطائهتغطيةومحاولة،رثوذكسيالاً

تقديممعالأباءأقوالمنخاطىوبنقلخاطن

الكيسةطقوسفييثككروحيتعليم

المجمعيةاللجنةكانتولما،وعلواتهاوعقائدها

برئاسةالأياقفةالأباءمنلعهْمنالمث!كلة

أفكارهفيمعهليحقيقدتقدالاباقدالعة

وإختفى.إنجلتراإلىوسافريحفرفلمالحاطئة

فرعةإِنتهزثميحفرولمأخرىمرةودعته

ليأتيبامريكاعلاجهفيالباباقداسةغياب

بمدينةالدوليةالمؤتمراتقاعةفيمؤكْلراَويقيم

هيئةالاجتماعهذاالىوتدعو،نصر

الأففلالحياةجمية11تدعىبروتستانتيه

لمدةالقاعةلإستئجاركبيرآمبلفاَدفعت"الحيرية

جنيهاَألفعثرثمانيبحواليأيامثلاثة

!اتخاذالاْرتوذكسيةالبهسةمقاومةبغرض

الطائفة،هذهبهاتلعبالتيالورقةالراهبهذا

والعملالتعليممنمنعأنهمنالرغموعلى

علىحفاظاًذلكعنالاعلاندونالكهوتي

الرهبانيةالمبادئكلتحدىلكنه،ي!معته

فييعظلكيوجاءالطاعةفيوالكهنوتة

الرغمعبىمنهإِذنبدونالاباقداسةإِيبارثية

طائفةلنفسهيثكلأنمحاولاًمنعهمن

والتأييدبالمالالروتستانتهتؤيدهام!تقلة

أرسلتقدالمجمعيةاللجنةكانتولما،الأدبي

معهيملولمaالإِتجاهذاعنلينهـيهأسمَفهإِليه

علىيوافقوالمديرهرهبانكانولما،نتيجةإلى

لسمعةوإِساءتهللبه!ةوتحديهوتعليمهإِتجاهه
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إِدانتهولْرروافإجتمعوا،التمرفبهذاديره

خروجهفيكانولما،الديرلثركةمنوقطعه

وأبأسقفهطاعةوعنالبهسةطاعةعلى

ذلكوأث!تطائفيلاأنهأعلنفقدإِعترافه

الأرثوذكسيالإيمانعلىمناوحرصاً،تعرفه

النال!إيهامفيالفرمةإِعطائهعدموعلى

اللجةيؤسفكلهلذلكلهليتبارثوذكسية

الأمورهذهوتدارتإِجتمعتقدأنهاتعلمهأن

391

،والكهنوتالرهبنةمنقطعهوقررتكلها

وتأمر،كنيشهالىويرجعيوبأنوتنمحه

كلوتأمركتبهتداولبعدمالمجمعيةاللجنة

وكلالايبارثياتكلفيالكهنوترجال

إجتماعأيإِلىدعوتهبعدمالقبطيةالمجمعيات

إِلىإرجاعهبمحاولةمحبيهوتمح،أرثوذك!ي

خافى.إِتجاهفيبتأيدهول!الكني!ةحفن
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ظاهرةفيالازثوذكسيةالكنيسةرأي

الارضعلىالستوط

كتابهفييعقوبتادرساباركالأبيقول

ومعموديةالأرضعلىالسقوط+ظاهرةالرائع

الروح

يومفيالحاضرينمنأحداًأننعلمأ()

رعثهإِنتابهولا،الأرضعلىسقطقدالعمره

أوكمنالبنادقطلقاتعليهأطلقكمنعارولا

وتعجبواالجميع+فبهتنسمعنماإِ،مقيدهو

هؤلاءجميعأليىأترى:لبعضبعفهمقائلين

لغتهمناواحدكلنحننعمعفكيف،جلييين

.(،27:8أع)؟فيهاولدالتي

الهرجيسودهاقاعةإِلىالغتيةتتحوللمإِذن

يسمعواحدكلكانبل،والصرخاتوالمج

قد!إِنهمالقائلينعنأما.فياولداييلغته

اللغاتيفهموالمالذينفهم،1سلافةإِملأوا

وهذا.الحبنذلكنينعلاًسالًدهكانتايي

لثيئاَيذكرلمإِذنفسهالحديتسياقمنوافح

الحافرين.ترنحعن

بلالحافرينفيلاالروحقوةظهرت()ب

نفس+آلافثلاثةاليومذلكفيوإعتمدآمنوا

.(37:14-2أع)

.؟عمادهمبعدالأرضعلىسقطوافهل

قوةهوالأرضعلىالصقوطهذاأنلوبر()

وِإنها،والكنيسةالنفسلبنياناللازمةالروح

فيهذايحدثلملماذا،الحمسينليومإمتداد

سفرسجلهاالتيأنفسهمالرسلإِجتماعات

lRf

كرازهْكلفينسمعلم.بوفوحالأعمال

صرفيالواردةوبولسوبطرسيوحناالريل

علامةالأرضعلىأحدسقوطعنالأعمال

بول!أنن!معنماإ،بهوعمادهالروحقبوله

.وكان..الليلنصفإِلىالكلامأطالالرسول

متثقلاًالطافهْفيجالساًأتيخوسإسمهيثاب

خطاباًيخاطببولصكانواذ،عمقبخوم

الثالثةالطبقةمنفقطالنومعليهغلبطويلاً

عليهووقعبرلسفزل،ياوخملأصلإِلى

ينسبلم()أع.*..وإعقه

عماداًحبهأوالروحقوةإيىلصقوطهالرلصول

.وخلربا

منذالعصورعبرالقديسونكَبهمااكثرما)د(

القرنفيالكنيسةإنقسامحتىالثانيالقرن

الروحعنالفربأوالثرقفيسواءالحاسى

بالألنه،التكلمموهبةعنتحدثوا،القدس

علىالسقوطموهةعنقطنممعلملكنا

.الأرض

المؤلمهَالظاهرةهذهنسبمنبرئاًالاريخيبقى

ويهبهم،ال!اقطينيقيمالذياللهروحإِلى

أطلقتكمنيميرواأنلا،وحريةحكمة

.بنادقعليهم

كانواالرسلأنتخيلهلمراحةفيأقول

خلفيقفونأناسومعهم،بالإنجيليكرزون

يسندواكييلمسونهممنأوالصامعين

أجسادهمترقدحتىي!قطونمنبايديهم

لتفطيةملاءاتمعهموآخرون،الأرضعلى
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.الأرضعلىيقطناللواتي

منأعفاءبعضقبولعنأماهـ-

الأرثوذك!منجداَقليلهَوقلةالروتتانت

إِسطفانوأويايولرالأرشمندريتقيادةتحت

الحركةلهذهالكائوليكمنوقلة،بامريكا

جاءفقد،مدقهاأوأعالتهاينيفلاايطرفة

يقبلوالشرقالغربفيالعالمكادوقت

الرموليأثنالعولوالاباقالحتى،الآريوسيه

فدوأنا11:الميمالسيدلاهوتعنالمدافع

.+العالم

إِذالمقدساليهابمنالأولالإِعحاحفي+

الأرضمنالجميلالعالمخلقةعنيتحدث

وجهعلىيرفاللهروح11قلوالحاليةالحربة

منكيقمالذيالروحإِنه،(2:اتك)"اياه

فيقيلإِذللإنسانإِختلالاًوليىمقدساَإِنساناَ

قدمماالإِنسانإِتزانيختل)+الروحاهو1كتاب

.(الأرضعلىوقوعهإِلىيؤدي

يفقدأنوالمبدعاظالقالروحعملهوهذاهل

يقيمأم؟الأرضعلىفيسقطإتزانهالإفسان

.ويسند"الاقطالإنان

للصيحمماياخذإِنهالقدسالروحعنقيل+

الطبيعةلثركةيهبنااًي(61:41يو)ويخبرنا

سماتهيثركةفنحمل.(4:أبط2)الإلهية

المقدسة.

ذإوالوداعةالحبثلالميملل!يدسماتأية

القلب+ومواضعوديعلأنيمني!اتعلموايقول

Vمت) :% II).النبوةبروحالنبيأيئياءرآه

591

بهفأعجبسنة007منباكثرمجينهقبل

أما،وعلبهخدمته:رنيينمئهدينخامة

لسانعلىعبارتهفينلخمهاخدمتهعن

للاًم،الحقفيخرجعليهروحيوفتةالآب

الثواعفيأحديصمعولايرفعولايصيحلا

الإنجيليإقتبىوقد(24:1،2أش)*صوته

المحخدمةعنيعبرالعبارةذاتمى

الرسولبول!القديسويقول(217:1مت)

11ترتبوبحسببياقةيثئكلوليكن11

.(41:54اكو)

يحملالمثلوحللراهب+الروحاهو1يهابجاء

،القدسالروحعلامةحمامةعورةغلافه

الوديعة.الهادئةالحياةإِلىتيروالحمامة

عدمانئاهدهالذيالمخبمنكلههذاأين

سجلالروحأنبعنفبيديهيشوَحصار

كئيراتسقطت.وقد..الكلمهخدامليسقط

منالوالْفينبينمنيختاروكان،الأرضعلى

الإِتجماعوتحول،عليهمأوعيهنيدهيضع

عاليهصرخاتمعائرهالفوفىمننوعإِلى

.والفتياتالسيداتمنخاعة

الله+لأنبولىالرسوليقولهماأرددمرارةفي

جميعفيكما،سلامإِلهبلت!ثويشإِلهليس

فينساؤكملتصمت،القدي!ينكنائس

.(41:43كوا)"الكناض

يهابهفيالمارونيالدبىيوسفالأبيعلق+

مأ877سنة"الأناجيلتفسيرفيالجيلاتحفة1
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aاليونانية Kereiبدون11تعنيإذفوتهالها

بلاكالحمامةالقدسفالروحمؤذ"يخرقرون

أرضاً،اتلريبطحلا،أحداًتؤذيلاقرون

الىنئاًلامايطلبكماتوازنهمبإِختلاف

691

أرفاً.ونبطحهمأحد

الحمواتإلىالنفسإنطلالْةإلىالحمامةتثير

.بالأرضلتلصقهالإنانتطرحأنلا
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Methodistsالمين!ديستطائفة,'1'(

Johnويليجونأسسها Wesleyوأيخه

Charlesشارلز

معناهاMethodistميثوديتوكلمة

فيوالصارمالديدللندققنظراَ،المنهجيين

فيوخاعةالأخينمنكلاًبهإلتزمالذيالنظام

هذهوظهرتالمنهجيهالمقدسالكتابدرالعة

.(أم197-أ307)إيجيرافيالطائفة

الكنيسةمععقائدهممنكثيروتتثابه

الأنجليكانيه.

الآقي:عنهوي!ليجونأتباعويقول

أثرأكبرتركتويسليجونوتعاليمحياة+إِن

منآخريثخصأيمنأكثرربماالناسعلى

تعمقفيرذلك،هذاوقتاإِلىالريعلوقت

رلعالتهأناياريخرجاليئهد،الروجةالجاة

.إِنجلترا+غيرتقد

،يسلي؟جونهوالن

مأ307عاميويوا7فيويسليولدحون-

5إِيبورثمدينةفي pworthكانوقدبإِنجلترا

ويسليصموئيللأبوهعشرالحامسالإِبن

قسأبوهوكانويسليلعوزاناوزوجته

.اٍيبورثمديةفيصغيرةلكنيسةأنجيكاني

دارفيحريقفال!ادسةفيكانوعدما

أمهجعلتمعجزيةبطريقةجونوأنقذالراعي

لهذاخاص!هبصورةعليهاللهيدبانتؤمن

تربيته.فيخاصهبمسئوليةأحست

791

ليلتحقأم13vسنةلندنإيىويسلىإليتحل

علىحملام672سنةوفي،كارتربمدرسة

فيتشيرث!كري!تكليةمنالآدابليساني

يكرسأنويسليصممأم27هسنة.إِكسفورد

المقدسةالحياةكتابقرأأنبعدللهحياته

Jeremyتايلورلجرمي Toylor' sويماب

تجولثم،الكمبيسيلتومابالمسبحالإِقتداء

52فقطعكمبشر yمنأكثرووعظميلألف

فيسامعيهعدديبلغوكان،عظةألف04

نفس.ألف02حواليالواحدةالعظة

مارس2فيأتعابهمنويسليإِستراح

97عام Iعنتعبرالأخيرهكلماتهوكانتام

نوععنأيضاًتعبربلعاشهاالتيالحياةنوع

يقولوهوماتفقدللاَخرينأرادهاالتيالحياة

.11معنااللهأنهوالوجودفيماأففي

دقيقاً،تنظيماًفظماًرجلاًويسليكانلقد

واظبلذلك"الله+لحظةهىعدهلحظةفكل

المقدساليهابوقراءةالصلاةعلىبإِشمرار

ذاته(حدفيغايةالإِنضباطهذايكنولم

الله،معقويةعلاقةإِلىوسيلةكانولكنه

اًرادالنموفيالميودستيهالحركةبدأتوعندما

أتباعه.فيهداألإنثنباط!زشيغرسأن

نأنققدلا+اننا:قائلاًأتباعهمنيطلبوكان

الأحزاباًوالانق!اماتإِلىتدعوالميحية

لحظاتمنلحظةفكلالربهوالمسيحيخ!وع

لاكنا،وِإنمحضرهفينحياهاأنيجبحياتنا

لطرقه.مطابقةمورةطرقناتكونأننريد
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.+وتدقيقهإِنفباطهنقلدأنعيايجبلكن

فقد،للهالولاءشديدكانويسلىأنهقيلكما

اللهأحبولبههالأنجليكانيةالكنيةأحب

فيخطاأوإنحرافاَيلاحظكانفعندماأكثر

الذيوالاْمر.مواجهتهافييقفكانالكنيسة

معويسليإِختلافأنهوهذاكلفينؤكده

بلالنظمبشانيكنلمالأنجليكانيهالكنيسة

القرنكيسةأنأحىفقديهابياًخلافاًكان

عنكثيراَإتجعدتقدالأنجليكانيهغرالثامن

ويسليونظر،الهامهالمقدسالكتابمبادئ

وتجديدإِملاحبانهاالميثودستهالحركةإِلى

ولمالقديمةالبيطةالوافحةإنجيرالبهي!ة

يمليوكانالكي!ةعنالإِرتدادقصدهيكن

الكنيسةداخلالتجديديحدثأنطالباًدائماً

الأنجليكافي.

إلىعولو9،يسليمجونميل

الا،رلوذكسية

المفروفةالوسائطأنويسليجونيرى+

هى:للنعمة

مععلاقةبانهاالم!يحيةفهمفقدالصلاة-أ

عنالتيالعظمىالوامطةالملاةودعاالله

لاالصلاةنقصإنوقالباللهلملطريقها

.أخرىوسيلةبايتعويفهيمكن

ماهيالعمةوسائطمنالثانيةالواسطة2-

قوةعرففقداليهبافحص1ويسليسماه

.المقدسالكتاب

891

العمة.ويمائطثالثالربانيالعثاءوكان3-

وكانالصومهيالعمةوسائطورابع-4

عومعلىيحافظحياتهأوائلفيويسلي

.إسبوعكلمنوالجمعةالأربعاءيومي

الئركةهيالنعمةوسائطوخاس!!

المؤمنين.بينالجماعية

أييارشيتيهـالعالم

الإِيارتاتبإقتحامويصليالأحوانإتهم

.المعتادةالبادةعنالناسوإبعاد

-:قائلاًمنتقديهأحدعلىويسليجونورد

المسيحبينأجمعأنيجوز.كيف..تسالأنت11

ويملواالمزايرنمواليررعايتيفيليسواالذين

المقدلر؟الكتابلكلطتتف!يراًويسمعوا

فيكهذاعملتبريرالصعبمنأنهوتظن

تكلمأأنليإِسمح...آخرينأناسإِياريثيات

يامرنيالمقدسكتابهفي.الله...بمراحة

حالوأملح،الجهلاءأعلمأنطاقتيحسب

منيمنعيلإِنسانواالففلاءأويدوالاْيثرار

فيوهوآخرزميلإياريثيةفيالعملبهذاالقام

أنهيرىمادامتاديتةعنكليةيمنعنيالواقع

لييكونلنوربمابيخامةإِيبارشيةلىلي!

اذااعذرني؟الإِنانأمالله.أسمع..اذنمن

هذافيبهاأدينالتيبابادئعلمأأحطتك

أنهعلىكلهالعالمالىأنظرإِنيالموفوع

.11إِياريثيتي

:يمَولآخرىرسالةوفي
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مدفعينالناسمناْلفاَأوواحدارأيتينما"،

فرنساأوإيرلنداأوإِنجلترافيسواءجهنمإِلى

فيأوأفريقافيأوآسافيأوأوربافينعم

ذلكإلىإِشطعتماأوقفهمفلوف،أمريكا

منتسقطنف!أيأترككنت.هل.لمبيلآَ.

اليرانمنإنقاذهايمكننيوكان،الهاوية

ذإعذرييقبلاللهبانمقتنعاًلت؟الأبدية

منيكنلمال!ثخصهذايارب:قلت

إِيبارليتي.

سبقاُلاختياراعقيد!!يسلي!نجو

،ُلتعيينا

الكنيسةعقدةأماأرمينياويليكان

ويلييقبلولمكالفينيةكانتالأنجليكانيه

وخموعأَالتعيينسبقعنكلفنعقدة

علمهفيرسمالأزلفذاللهبانالقائلالاِخيار

هذه.سيهلكالذيومنسيخلصالذيمن

الم!اعيكلشلتويليرأيفيالعقيدة

وأزاحتعبثاَالكرازةكلجعلت"إِنهاالأخلاقية

القداسة.حوافزكل

الفقراءمحب،يسلي

يقولوكانللفقراءواضحاًحباًويسليأظهر

الفقراءكانوقد"العالمهذافقراءالله!إختار

العثرةحجرهي+الثروةوقاللعظاتهتقبلاأكثر

العامالطريقوهوللقداسةمعطلوالمالالعظيم

وراءللسعيتجربةالمالكان،للأِلحادالمومل

99

العينوشهوةالجدلثهوةيهيجالمال،الأولْان

المعيشة.وتعظم

جنيهألفبحوالييتبرعكانأنهعنهوقيل

ختهلاًمرةيهبوقد،الحاصمالهمنإِلعرليي

يحرقنيإنه.حوزتيفيالماللايحتمرلْائلاًش

يمكنماباسرعيديمنأنفضهإِني.بقيإِذا

قبي.إِلىطريقهيجدلئلا

أمريكافيالميثودية

المهاجرينبينالميثوديتمنكيرعددكان

القرنفيأمريكافيإشقرواالذينالإِنجليز

الأمريكيةايورةإندلاعوقت.وفيعرالثامن

الىحاجةفىأنهموافحاكانم7769سنة

كوكتوماسويسلىفأريكلوالإلثرافالمعونة

elAtA- lvty Thomas Cooke

Francisأشوريفرنسيسإلىكوكوإنفم

Asburyرسامةبدونقيمنيعملكانالذي

كنيةلمجتمعالعلمانيينالمبرينتظيمفي

تأستام478سنةوفي،الناميهالميثوديست

رسامةتمتبقيلذلكوبعدالميثوديةالكنيسة

قادةقبلاًكانواممنآخرينمعاسبوري

وأخذ،الكنيسةلنظامكتابإِعدادوتمعلمايخين

سمعوعندما،أسقفلقبواْيعبوريكوك

سفينالمثنلأ:أولاً،للغايةنزعجإبالحبروي!لي

وثانياً:.بالأياقفةوقتًذلقبوهمأمريكافي

عنمنفملةالآنوجدتميوديةبهيسةلأن
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الكنيةالميثوديونيختركعندما11قائلاوي!لي

إنجلتراكنيةعنأنفمللاسوفاللهيتركهم

مع.وتعاتب..جسديعنروحيتنفملحتى

بأنأخيراَيسلمأنعيهكانلكنهالأمريكان

مه.مناصلاأمرمنفصلةأمريكيةكيسة

إلىتميلويسليجونتعاليممنكثيراُنورغم

خالفواتلامذهمعظمأنإِلاالأرثوذكحية

025

تمنحلاالمعموديةبأنونادواومهجهتعاليمه

رمزمجردهينماإِالجديةالحطةمنالحلاص

إِلىإِنشقوا.بل...رمزالربانيالعئ!اءوأيفاَ

القداية.نهضةكني!ةوهيكنائسعدة

المصيحي،المئالوكنيسة،الايمانوكنية

الله.وكنيسة
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(Y)القةاسةن!منةكنيسة

طالًفةمنخرجتالتيالطوائفإحدى-أ

القداسةنهفةكنيصةأس!ىوقدالميثوديت

الأ!قفثمورهـ.راندلالق!مصرفي

عليهاألثرفوقدكندامنموروالق!تروترو

مأ359)منالمدةخلالبلاكالأسقف

وفي،أسيوطفيمقيماًوكان(ام559إِلى

بهيسةمنعليهاالإدثرافتحولأم959سنة

ايودي!تكنيةإِلىالكنديةالقدالعة

مجلةالقدايعةنهفةبهيسةوتمدر،الأحرار

11.القدايةبوق11إِسمها

المعمودية،بفاعليةالكنيمةهذهتؤمنلا2-

فقط.علامةمجردالمعموديةوأن

منيتاولإنالمعمدغيرللإنسانويمكن

ني.الرباالعشاء

القدسالروحبأنال!ثوليكمثل3-يؤمنون

والإبن.الآبمنينبثق

بالإيمانالمسيحبدمعندهمالإنسانلترر-4

.للأعماباولي!

أمامالإعترافبسرالكنيسةتؤمنلا5-

الكاهن.

251

()Aالإيطنكنيسة

المي!ثوديستللكناشالابعةالكنائىإحدى

جلين"لويس11بواسطةمصرفيبدأتوقد

إنتقلوقد،دمنورفيوزوجتههوم091هشة

علىوأشرفسوهاجإيىثمالفيومإِلى

هولدمانسىا،مريكتبنيوهاجفيالكيسة

.جاكونومسز

مصرفيالإيمانكناثسعددوملوقد

.ام89.عامحتىأبهيسة9

الأطفالبمعموديةاي!يمانكني!ةتعترفولا

فقط.الكباربمعموديةتعترفلكنها

المسيحيالمنالكنيسة)9(

وقدللميثودي!تالتابعةالكنائسإِحدى-ا

ما919عامديسترالكنديالقسأسسها

كنيسة23مصرفيالكناشهذهعددويصل

ورئي!الأمالكنيةوتوجدام89.عامحتى

البولاقيةبالترعةالثيخفيأافيالطاثفة

ا.مصر.ثبر

قولمنالمسيحيالمثالبإسمسميتوقد

(2:12بطا)فيالرسولبطرسمعلمنا

وتؤمنخطواتهتتبعوالكيمثالاًلناتاركا11ً

.الأطفالبمعموديةالمسيحيالمثالكنيسة
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اللهكنيسة)01(

طائفيةلاكنيسةأنهاعلىأمريكافينثأت

متتنجانأندياناولاياتفيأم88.عام

ومن،أمريكاغربوسطفيوألينويوأوهايو

.وورنر،سدايخالهوومؤشهاقادتهاأهم

.الكناضإِنقامقادتهمشجبوقد

نر،،ر.سنيالىدا+

بولايةريفيةمنطقةفيم)842ل!ة+ولد

ترخيصعلىحملام867عاموفيأوهايو

أمريكافياللهلكنائسالعامهالمشيخيهمن

حواليةلمدأوهايوفيخادمافمارالشمالية

.لصواتا0

مععلاقاتهيقطعأنوورنرقررأم881عامفي

الأولىاللهكيسةإِلىبالعودةونادىالطوائف

ولاخلافاتولاطوائفتعرفلاالتي

كبيراإِرتياحاهذهدعوتهلاقتوقدإِنقسامات

وجميعواحدةكنيةللهأنوقال.وسريعاَ

أعفائها.منهمبالميحالحققيينالمؤمنين

اللهكنيسةعقائهبعض

تعاليمبعضباناللهبه!ةقادةيرىأ-

الحافر.لعصرناتملحلاالمقدسالكتاب

العقاثدمنكتيراللهكني!ةلْادةرفض2-

نأبسببولكنيخهالأخطاءلي!المسيحية

.الإن!انصنعمنهينظرهمفيالعقيدة

تبعاًالأرجلغسلفريفةاللهكيةتمارس3-

202

لهموقولهتلاميذهلأرجلالميحالسيدلذمل

أرجلكمغسلتقدوالمعلماليدأناكنتافإِن1

أرجلبعفكميضلأنعليكميجبفأتم

t(:311يو)اابعض

كناضبهاتناديالتيالعقائدبعضوهذه4-

والعالم.ممرفيالله

المؤمنين.لجميعالكهنوتأ-

هوالمقدلووالكتابالكنسيالتقليدرفضب-

ليثريع.الوحيدالممدر

.بالأعماللابالإيمانالتبرير!

منمعموديةوإِعادةالأطفالمعموديةرفضد-

طفل.وهوعمد
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المل!ميناللهأنبياءجهاحة)11(

منجماعةظهرتاللوثريةالحركةقيامأثناء

بالمانيافيتمبرجفيمزرتومابقيادةالفلاحين

الروحمنمبايثرةرمائلتلقواأنهموإِدعوا

ولاالكنيسةإلىحاجةفيليواوأنهمالقدس

إلىبهمأدىمماالكنيةالألرارإلى

عورهايحرقونالكنائ!علىالإنقفاض

كما.هياكلهاويهدمونتماثيلهاويحطمون

والراهاتالرهبانوطردواديرةالاًعلىهجموا

وأرغمواوذمطينيةالاًالرهبانجمعيةوحلوا

ونادواالكهنوتألفواكماالزواجعلىالرهبان

الدكتوركارلثارتوقامللكلالعامبالكهنوت

مما،الذيحةوتقديمالقداسبملواتبالجامعة

المدينة.أنحاءفيالفوفىإلىأدى

الفلاحينثورةنيرانإلدلتالوقتنفسوفي

فيوالنبلاءالأمراءعلىام452نوفمبرفي

لونجقينالكونترجالطلبحينسوايامقاطعة

بجمعيقومواأنعطلتهميومفيالفلاحينمن

ثورةإلىأدىمماالقلعةل!كانالقواقعأسماك

الوسائلكلتفلحولم،وتمردهمالفلاحين

الفلاحينوقدم،لأعمالهمبالعودةلإقاعهم

مطلباعثرإثنيمنمكونهبمطالهمقاثمة

-:منها

يادتهم.نيرمنالتحرر1-

مثلالصغيرةالأثاءعنالعضوردفععدم2-

.والدجاجالمايثيطنتاح

المطلبهذاولعل،الكه!نةإختيارحرية3-

302

إِخيارإِلىالبابيفتحأنمنهالقكدكانالأخير

الفلاحينمنالملهمينالأنبياءمنكهنة

زملائهم.

قواتهمفأرسلواسواياأمراءالثورةهذ،أثارت

ما25هعامإبريلفيالثائرينالفلاحينإيى

النهرفيبجتهموألقواالاَلافمنهمفذبحوا

أرجاءفيالفلاحينثورةإِلىالمذبحةهذهأدت

المايخا.

التيالفلاحينثورةبهقوبلتمماالرغموعلى

وقموةعنفمنأخرىمدنعدةإلىإِمتدت

قائدمنذروإِنطلقوتزايدتإشتمرتايورةفإن

ومثجعامثيراَالملهمينالأنجياءجماعة

حاربوا.قيودكمإكسرواهيا11قائلاالفلاحين

تشفقوالا،حانقدالوقتلأن.الربحروب

إلىهيا،والفواحىالمدنفىثوروا،أحدعلى

المنافقينإقتلوا،دمايقطرالسيفمادام،الأمام

واحدبقىما،بالحياةتعموافلن،ايكبرين

ثمانيةحولهمنزر+وجمعالحياةقيدعلىمنهم

الفلاحينمنآلاف

لأنالفلاحينهوىحسبتسيرلمالأمورولكن

وهاجمواإيطالينمحاربينإبتأجرواالأمراء

مصرعهمفلاحآلافخص!ةولقى،الفلاحين

مزرلْائدهمأما،الواديفيجثثهموإِتثرت

أمرهأكتثفماسرعانلكنمتخفياهربفقد

رأله.وقطعت

الأنبياءوجماعةالفلاحينثورةإنتهتوهكذا
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نوتل!وجواجماعة()12

كثيرإِنفمحيثفرنافيالجماعةهذهظهرت

إِلىوالبلاءالعلياالطبقةورجالالاْمراءمن

فيهاالقيادةوِإحتلواالبروتستانتيهالحركة

فييجريالأمراءهؤلاءمنالبعضوكان

أنهثعروابالطبعوهؤلاء،الملكيالدمعروقهم

عليهماًويقعباِحتقاريعاملواأنالمهانةمن

وضمانبحقوقهمالمطالةفقرروا،الاِفطهاد

ليورةبديلفلاوإِلا،وكرامتهمجاتهم

علىمقصوراًيكنلمجهادهمإن.المسلحة

إمتدبل،فدمبالمصلحةالتعاليملنشرالعمل

هذه،وحرياتهمحقوقهمبضمانالمطالبةإِلى

أحفانفيولدتاليالجديدةالحركة

التاريخفيعرفت،الفرنسيةالبروتستانتيه

أولئكونظمالهوجونوتحركةبمايعم

والأميركولنيالاْدميرالقيادةتحتمفوفهم

كوندكلط.

المخزيةنوتل!وجوابحةمة

سلامايصنعأنيريدبأنهفرنساملكتظاهر

أنهفأعلنوالروتستانتال!ثوليكبين

هنريإِلىفالواديمارجريتلثققتهشزوج

العقيدةإِعتنقواالذينالملوكأحدنافاردي

الهوجونوتزعماءالملكودعىالبروتشانتيه

كاتدرائيةفيعقدالذيالزواجحفلإِلى

مIaVYعانمأغطى8Iفيباريدينوتردام

سل!لةالإحتفالأعقبثم،عظيمإخفالفي

02!ا

البروتستانتفيهاإيئَركالملكيةالولائممن

تبديدفيا+لرلهكانمماالكاثوليكمع

الوقتنفسفيولكنالهوجونوتمخاوف

وبهجةفرحفيالروتانتفيهكانالذي

لجميعرهيبةلمذبحةيرتونال!ثويككان

.الهوجونوتأفراد

قائدكولنيلأغتيالمحاولةهاككانتوقد)

قطعةآلافخمسةالملكرصدحينالهوجونوت

لمالمحاولةهذهأنإِلابرأيعهياتيلمنذهبه

الفرنسيالملكلطاهر،النجاحلهايكتب

منينتقمأنوأق!مالحادثهذامنبإستياءه

.(الحاولةبهذهالقائم

ليلةكانتام572عامأغ!طى42ليةفي

عيدليلةكانتحيث،برثلماوسصانمذبحة

كنيسةناقوسدقحيثبرثلماوسالقديى

هذهوكانت،البكورصلاةلإِعلانجرمانوس

.عليها.المتفقالإشارةهي

نأباريسفيالكنائسكافةأجراسلبثتفما

يميزهاقبعةيرتدونالملكجنودإندفع،دقت

كانالعلامةهذهلهل!منوكلأبيضميب

م!كنإِلىجيزدوقوأهـ3الموتنمه

بأنخدامهأحدوأمرالهوجونوتقالًدكولوني

بجثتهوألقى،صدرهفياليففاغمديفتاله

فائدأنالكاثوليكعرفولما،الأرضإيى

بيوتجميعإِلىإندفعواأعلقدالهوجونوت

واًلقوافيهاماكلوذبحواالبروتصتانت

حتىالرابعاليومياتولمالثواعإِلىبجثثهم
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بارير،منإنتهواقدالهوجونوتكان

نافارديهنريأما.بالجثثالثوارعوامتلأت

قصرهفيجناحالهمأفردالذيالملكوضوف

تحصَوذبحهمالآخريلوواحداأشدعاهمفقد

فيبجثثهمواًلقواالفرنسيالملكولصرسمع

الين.نهر

الكاثوليكالكهةعقدالحمسينيوموفي

المنابرعلىمنوإِرتفت،عامامهرجانا

ذهبيةميداليةالملكوعغ،للهالشكرصلوات

وعلىعورتهوجهيهاأحدعلى،المناتبهذه

الهوجونوتيطاردونالجنودمورةالآخرالوجه

عاماغفراناوأعلنخنازيريثكلفيبدواوقد

المناية.لهذه

حواليالأيامتلكفيهلكواالذينعددقدروقد

ألفا.سبعين

502

بالتسجيلجديرقفم!

أسقفهوبالمديحالجديرينالأشخاصمن

ذبحمنهطلبحينللملكقالالذييزييه

الذينأولئكإِنسيدييالا11الهوجونوت

قدكانواوِإن.رعيتيأيفاَهمبذبحهمتامرني

يسوعإِلىبهعهدالذيالقطيععنفلوا

فالراعي،رجوعهميوماَأرجوفإننيالمسيح

بل،خرافهدماءبسفكيسمحلاالمالح

.+أجلهمصوجاتهدمهيبذلبالعكس

مقاطعةعثرأثتيالملكأوامرتنفيذرفضوقد

.آخرى
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لبلاميثالإخو!ا(31)

الإخو!كنيسةمؤسس

ولدالذيداربينلسونيوحناهومؤسمها

داربيتلقىوقدلندنمدينةفيأم008سنة

بلندنوستمنسترمدرسةفيايجهزيةدرامته

الأقدلى+الثالوث11ترينيتيبكليةإِلتحقثم

.إِيرلندافيبدلبن

،ض!ورالتقلي!يةالكناش!علرهـهجوثم

دارجم!يوحنا

11مصرفيالإِخوة11كتابفيفهميفارسيقول

العبادةوفترتالعالميةالروحتفثتإِذ)

يبقىولاالاِسمةالكنيةفيالثهادةوبهت

يتلوجمهورغيرالربجماعةمعنىمن

عباراتويرددميهوبةأومحفوظةملوات

منالمجموعةهذهوتساند،حياةبلامتوارثة

منخاليةتريةوطقوسفالعدةعقائدالناس

إجتمعواهمإِذاوبذلك.الروحيةالقوة

مجدنطلبوقياداترئاساتتحتيجتمعون

لرئاسةيعرفونلابينماالاسومدحالناس

بلطانولاالقدسالروحبقادةولاالرب

نفوسفيتحزالأمورهذ،فكل،اللهكلمة

نأيريدونالذينكلوتؤلممهمالأتقياء

لكلمته،المجينوكلنقيقلبمنالربيتبعوا

قلوبهمفيوالحنيننفوسهمفيالألمويزداد

بارقةيجدواأندونحولهمتلمواإِذاخموصا

ماءأوجوعهميدحيانجرايجدواأنفيأمل

602

عطشهم.يرويحيأَ

يائدةكانتالتيهيوالمحزنهالأسيفةالحالةهذه

بصفةيعائدهْكانتاليوهيالغربيهْأوروبافي

-انجلترا)المقحدةالمملكةفيخامة

الثامنالقرنفي(وإيرلنداويلز-سكوتلندا

حقيقةالحقيقةهذ،جانبإِلىهناكلكن،عثر

مخلمينمتناثرينقيلبنأفراداَأنهيأخرى

الجافةباثكلياتنفوسهمفاقتللرب

اللهروحوكانالفارغةالروحيةوالإِدعاءات

المطر11اللهمنليطلبواحقيقياعملاَفيهميعمل

تلكيغمرأنمزمعاكاناللهلأناياخر"

الماويةالإحساناتمنيفيضالنفوس

كانواكثيرةونفرعاتعمقةوبتدريبات

الاْتقياءويخلصعليهمليجودالربيطلبون

يفرضبشراكانتل!واءالكثيرةالأصناممن

وأالكناسً!جدرانبهترصعذهباأوإليادته

حجراَأوالفخمةأثاثاتهامنهتمنعخثباَ

بالغرور.الكناضرواديملاْفخمابناءيرتفع

يهئاللهكان11يقتربالوقتكانوكلما

.الكيرا"العمللهذاالأواني

مدينةفيإنسانولدملاديةأ08.سنةفي

طفويهمذعليهلصاهرةاللهعينوكانتلدن

اللهإِختمهالديدرابينلونيوحناهو

غيةروحيةومواهبخارقةعقليةبطاقات

وقويةعميقةآنيةالقدل!الروحيدفيوكان

.مجلوةلامعةوبمر،وفهماعلماملأها

مدرسةفيالجهيزيةدرال!هداربيتلقى
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ترينيتيبكليةإيتحقثمبلندنوهتفتر

لهكانولما(إيرلندا)بدلبن+الأقدسالثالوث

الميدالةحاز(9811)سنةعشرونالعمرمن

وبصفةالعلمفييفولْهالكلةلتلكالذهية

النتلكفيدعى.ودد..اللفاتفيخامة

الله،خدمةففللكنه،المحاماهإحترافإِلى

ثمالوطنيةإيرلنداكنشةفيلثماسأَوعين

سنةحتىالمنمنبهذافيوإِستمر،لهاقسيسا

Ar iمنذلكنه،العلنيإنفمالهأعلنحيثأ

وعمقلنف!هالكتابيدرسكانا827سنة

كان.اللهكلمةيحبونأتقاءباجاءالمله

وكانالقلائلالمؤمينوالإخوةهويجتمع

كلعاحفياللهك!مةليدرسواأربعةعددهم

منويطلبونالهميقالحشوعبروحأحديوم

وبصفةالكتبلمهصفةأذهانهميفتحأنالرب

همكانواالأربعةهؤلاء،النبويالحقخاصة

بللتوالمتركروننوالدكتورداربيالمتر

نأيجتهدونوكانوا.هتثنونوالمستر

.!الحاعةحياتهمعلىالكتابيالحقيطبقوا

مفهومهمحسب

البلاميثبالإخو!تسميت!مسبب+

بلدهإلىنسبةابيختالإِخوةعيهمأطلق

متىفيقولالطائفةيخهاظهرتاليبيموث

كلمةإِن11ااأوروبافيالإخوة11كتابفيبهنام

إِنتثرلماأنهبببالأعلفينثاتبيموث

بلدتهميتركونكانواالمدينةتلكفيالإِخوة

702

البلادفيويتجولونالأيامبعضفيبليموث

وفيالطرقاتفيبالإِنجيلمبثرينوالقرى

هؤلاءيقالكانيرونكانواوعندماالبيرت

.بيموثإخوةأوبلاميثمنإِخوة

مpaئعقاأش!ر

الروحأنبدعوىبهشةقيادةوجودرفض-ا

فيإِخوةجميعاًوأنهميقودهمالذيهوالقدس

.يسوعالميح

الملكبوجودتتمزإِجتماعاتناويقولون

فييدبرأنيستطيحفمنوالمرلثدوالمدبر

الذيهوالقدسالروح،أحدلا؟الملكوجود

إجنماعاتنا.يقود

ويقولونالكهنوتوجودينكرونبهذاوهم

يقولالمشحالسيدلأن،متساوونإِخوةكلنا

11أخوةجميعآَوأنتم11المنالعبةنفسفى

النالثشنرلوالباباتاسةيقرلى

وحواءآدمأبناءفكلناجميعاًاخوةإِناحقآَ

اعانأبناءوكلنا،وإبراهيمنوحأبناءوكلنا

الكني!ةاًبناءوكلنا،واحدةومعموديةواحد

الرسولية.الجامعةالمقدسةالواحدة

تثملالتيالأخوةهذهمنالرغمعلىولكن

مت!اوينالاخوةجميعفليس،الكل

لذلك.أمثلةوشفرب
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بنولكوليجدلإِخوتكيمداكن11الرب

سيداكنوعبارة،(27:92تك)".أمك

وماماوينيخرالإخوةأنتعنيلالإخوتك

منكثيرعلىينطبقيعقوبعلىينطبق

الأسباطلباقياًخاكان،لاويفبط،الإِخوة

الكهنوتوحدةفيهكانولكن،عثرالإِحد

الأمر.هذافيالأسباطباقيمعهيت!ماوولم

وهملاويبنيكليكنلمهذامنأيخربل2-

التيالكهوتجهةمنم!اوينإخوة

.هارونفيفيتخصص

بمعنىإِحوةجميعكملأنعبارةناخذلاإِذن

التساويبهذايناديلاالكتابلاْن،التساوى

البلاميث،الإخوةيعلمكما،بهيعلمولامطلقا

إخرامهمالمغاريفقدربماالإخوةهذهوبإِسم

نبياءللاًإخرامهمأيفاَيفقدونقدبل،للكبار

القديين.والرسل

فيإخوتهثابهأنهالمسيحالسيدعنقل3-

يدعوهمأنيتحولم(:217)عبشئكل

نأومع،(2:21عب)إيخوته(الرسلأي)

أيضأَلهمقالاًنهإِلاإِحوةالمسيحدعاهمالرسل

تفملونوحأ،وسيدامعلماتدعونيأنتم11

والسيدالمعلمواْناكنتنفاٍكذلكأنالأني

أرجلبعف!كميغ!لاًنفينبغيأرجلكمغلت

ذكرفيحتىبل(1313:4،1)يوبعض!.

اًنهينبنيكانثمالكتابيقوللهمإيخوته

رحيماًيكونلكييثئكلفيإخوتهثبه

عنيكفرخىللهفيماأميناكهنهورئي!

802

يا.الحطا

كهه.رئيىأنهيمنعلاإِخوتهيشبهكونه

لشواأنهمإلاإخوةالجمعأنومع-4

.الإِختماصاتفيقساوين

فيأناساَاللهافوفع1اليهابيقولذلكوفي

معلمينثالثاَ،أنبياءثاياًرسلاً،أولأالكنيسة

أعوانا،ل!فاءمواهبذلكوبعد.قواتثم

:2YAكوأ)"السنهوأنواع I)هؤلاءكلفهل

كالمعلم،،والنبيالرسول،الماواهقدمعلى

لاطباَ؟العاديكالئخص،المواهبكماحب
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العظيمة،الم!يتة،الإختطاتالإخر!

اش!رر9

إلىالمسيحمجئمنالأحداثترتبهوما

البلاميث؟الاخوةيراهاكماالأبديهْالحياة

الأمنينلإختطاتالمسيحمجنلا:افى

لإختطافالثانيالم!ميحمجئناٍ:يقولون

بثوقنتطلعالذىاباركالرجاءهوالمؤمنين

السهرحالةفيونحن،لحظةكلفيتحقيقهإبى

دونوقتأيفيهذايتمولْد،والإيعتعداد

تسبقه.حوادثأوعلاماتبايةإرتاط

المؤمنينجميعسقيمالمسيحمجئوعند

،الاْحياءالمؤفينجميعويفيرالراقدين

الهواءفيلملاقاتهالسحبفيجميعاًويخطفهم

.(،46:117تسا)

العظيمةالمنيقةثانيا:

فيهاتنمبشينصبعالمؤفينأختطافيلي

وهذهالأرضعلىغفهوجاماتاللهفربات

القصم.متساويينقسمينإلىتنقسمالفترة

الربيسميهكماالأوجاعمبتدأهوالأول

التيالعظيمةالفيقةهوالانيوالقم،نفه

لتأديبالاْرضعلىالثديدةالويلاتيخهاتقع

العظيمةالزانيةودينونةالقديماللهشعب

المدةهذهفيويظهر.!المرتدةالأسمة+الكني!ة

البهيةتكونولا،الكذابوالنبيالوحثى

الفيقةلتجتازالأرضعلىمنهاجزءولا

قيالسماءالىإختطفتقدتكونإذالعظيمة

902

ذلك.

المسيحكرسيلالثا:

فيالمؤفونيظهرسنينالشعفترةنهايةقبل

(9،01:هكو2)الم!يحكرسيأمامالصماء

للربخدماتهمجزاءوالأكاليلالأجرةلينالوا

إكيلليوفعقدوأيخرا11ًالرسوليقولكما

الديانالربالومذلكفيلييههالذي.البر

يحبونالذينطمعبلفقطليوليسالعادل

.(:48تي2)أيفاً+ظهوره

فىتلخراعر!كابعا:لم

ياتيالميحكرسيأمامالمؤمنينمحاسبةبعد

وتهللالنفرح1عنهالمكتوبالعرسوقت

.جاء11قدالحروفعرسلأنالمجدونعطه

لظمررامسا:خا

بمثابةهماالحروفوعرسالميحكرسيإِن

قديسيهمعبالمجدالميحلظهورتمهيد

إلىلومولادنسبلاالوعيةتحفظأن+أوميك

أوقاتهفيسيبينهالذيالم!يحيسوعربناظهور

11الأربابوربالملوكملكالوحيدالعزيزالمبارك

مفتوحةال!ماءرأيتاثم1(6:415،10تيا)

أميناًيدعىعيهوالجال!اْبيضفرسوإذا

.والأجناد..ويحاربيحكموبالعدلوصادقاَ

بيضخيلعلىيتبعونهكانواالسماءفيالذين

شفيخرجفمهومنونقياً.أيضبراَلابسين

سيرعاهموهو.الأمبهيفربلكيماض
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الأربابوربالملوكملكمكتوبإِسم

.(1-91:116رؤ)

ألارضفيا!فيالحكمسالسا:

ئمأعدائهيدفإنهالمسيحالسيدظهوربعد

لمدةالأرضعلىالسعيدوملكهصلطانهيبط

يظنكماروحياًمل!ليسالملكهذا،سنهألف

يصرحكماالأرضعلىملكهودلالكثيرون

+وجعلناقائلينالجديدةترنيمتهمفيالمفديون

*الأرضعلىفسنملكوكهنهملوكاًلإلهنا

.(5:51روً)

المسيحفيهأهينالذيالم!ننف!فيأي

عنالر!ولويقول،ويمجد...يملكوتالم

تمجدلكيمعهنتالمكنا"إيئأيفاَالمؤمنين

معه!أيفاًفس!نملكنمركنا+إِنمعه+أيضأَ

.(2:21تي2)(:817)رو

نرىالمسيحظهورنرى(1-91:116)رؤفي

كالمحاربيظهروالميحمفوحةالسماء

إِبادةوبعد،معهيظهرونوالقديسونالمنتصر

(02:4رؤ)نينجدضدهايجدينالأعداء

فجلسواعرودعاً"ورأيتالألفيالملكمورة

المسيحمع..وملكواحكماَ...وأعطواعليها

ألف11كلمتاالفملهذافيوتكررسنة"ألف

.مراتستةسنه"

سيملكالمحأنالبلامتالإِخوةيعتقدإذن

معالذئبي!كنفيهاشةاًلفالأرضعلى

ويمدالصلسربعلىالرفيعيلعب،الحروف

0lلأ

-106أألثن)الأفعوانحجرعلىيدهالفطيم

قيامانهناكأنالبلاميثيؤمنوبهذا(9

بقامةالتعليم"أمايقولونكماودينولان

المعلنالحقمعيتفقفلاواحدةودينونةواحدة

الجديد.العهدفي
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والكنالسالاْرلاذكسيةالكنيسةراكل!

الرسولية

النالثينمنردهالباباتداسةيترل

وهذاللدينونةسيكونالمحمجئإنيا-

ليدينمجدهفي+ياتيالإيمانقالونفينقولهما

إنقضاء+.لملكهلي!الذيوالأمواتالأجاء

فيتيلإذالمقدسالكتابتعيمعلىهذاويبي

مجدفيياتيموفالإنسانإبن+فانالإبجل

واحدكليجازيوحينئذملائكتهمعأبيه

.(:6127)ت+عملهح!ا

يحابعلىآتاالإنانإبنويبصرون11

يوقملاثيههفيرسلكتيرومجدبقوةالسماء

الأربعمنمختاريهفيجمعون،الموتعظيم

11اقصائهاإِلىالسمواتأقماءمنرياح

.(42:03،31مت)

مجدهفيالانسانإبنجاءومتى11وأيفاً

يجل!فحيئذمعهالقديمينالملائكةوجميع

جميعأمامهويجتمع(مجدهرسيكىعل

يمزكمابعضمنبعف!همفيميزالنَعوب

عنالحرافلقيمالجداء.منالحرافانراعي

إِلىهؤلاء..فيمفي.اليسار.عنوالجداءيمينه

أبدية*حياةإلىوالأبرارأبديعذاب

.(،3-2:16همت)

معىفما،للدينونةياتيالمسيحكانفإن2-

الألفي؟للحكممجيه

مخاتثلائةللربسيكونالحالههذهفي

الألفي،للحكمومجئ،والفداءللتجسدمجئ

211

لاأمرمجيئاتبثلاثةواباداهللدينونةومجئ

يتظرالذي،الميحيالتعليموفد،أحديقبله

الدهرلهانقضاءالديونةومعهالثانيالمجئ

العالم.نهايةاًي(اt:31مت)

الملكرفضقدالميمأنأيفاًنعرفنحن3-

الأرفي.

ال!ثعانين،أحديومفيأورشليمدخلفلما

داود.لإِبنأوعناقائلينكملكبهونادوا

+باركة:4(12مت)ااالربب!سمالآتيمبارك

11الرب3بإالآتيهداودأبينامملكة

.(11:11مر)

ال!بيقولنجزاتالحمىمعجزةوبعد

العالم.إِلىالآثيالنبيبالحقيقةهوهذااٍنقالوا

يأتواأنمزمعينأنهمعلمفإذيوعوأما

الجبلاٍلىإِنمرفملكاًليجعلو،ويختطفوه

.(6:415،1يو)"وحده

جميعرفض.الملكتجربةالميحرفضلقد

منتجربةكانت.ومجدهاالعالمممالك

.(،8:9!اصا)الثيطان+

لا،النايقلوبعلىروحياًملكاًاللهأرادلقد

.!عالمياًسلطاناَ

والكناسًرثوذكيةالاًالقبطيةفالبهيسة(ا

علىملكيسوعالربأنتؤمن،الكاثوليكية

الكي!ةويثرائهالصليبعلىبموتهالمؤمنين

سلطانمنالكنيةحرروبالصليب،بدمه

هذارئيىيطرحألآن11خارجاًوطرحهالثيطان

.(213:1يو)خارجاًااالعالم
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وهمقلوبهمعلىالميحيملكالمؤمنينوالاَن

وأالأرضعلىزالمامنهمدواءمعهيملكون

.ال!ماءإِلىإِنتقل

الربحدد،روحيملكوتالميمفملكوت

داخلكم+اللهملكوت11فقالمكانه

فيالقلبعلىهوالملكأنيفي(71:12لوا

عنهقالإِذبالمعموديةالملكهذاتموقد،الداخل

لثركةاًهلناالذيالآب+شاكرينالرسول

منأنقذناالذيالنورفيالقدي!ينميراث

محبته!إبنملكوتإلىونقلناالظلمهسلطان

.(،2113:كوا)

الملي!علىالفداءمنبدأالملكوتأنأي

إِليناوإِنتقلالظلمةسلطانمنأنقذناعندما

بهيتمتعالذيالملكوهذالالمعمودية

-:المؤنون

بموتتبدأاييسنهالألفبملكيبدأ:أولا

الصليب.علىالمسيح

الدائمةوالحياةالأجسادبقيامةويستمر:ثانياً

هذاعنيتحدثسنهالألفملك.الحماءفي

ونجدياالروًسفرمن52إِمحاحبوفوحالملك

علىبالصليببدأالملكهذاأنلناواضح(نه

وهذاجسديوليسروحيملكوأنها،رض

الأمرهذاتمومدالثيطانبتقيدبدأالملك

الصليب.بواسطة

يقللمفهو+نفوسا!رأيتأيظًالفريقول-

بهيقولماعكسوهكذا،نفوسبلأجساد

I%

ملكفهوإذاَ.الأرفيالألفيالحكمأصحاب

ملكفهوإِذاًالاْجسادوليسالم!يحمعللنفوس

زالواماالذدنسواءالمؤننننفوسعلىروحي

منغررواقدالذينأوالأرضعلىالجسدفي

فهمإِنيقولكماال!ماءإلىييانتقلواالجد

.ونفوس...يسوعأجلمنقتلواالذيننفوس

ال!مهتقبلولمللوحئىتسجدلمالتيالمؤمنين

جباهها.على

)الف(5001العدد(2

ألفالمسيحمعوسيملكون11الرؤيامفريقول

الرؤياسفرلأنرمزيعددألفوالعدد،سه

فيلأنه،والرمزالتثبيهعلىيقومأياسةمن

قريب+الوقت!ايقولالرؤيانفس

سريعاً+آتيأنا.+ها..(:3ا)رؤ

.(22:52)رؤ
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الزمنيالوقتيعنيانلاالآيتينهاتينأنفوافح

ماكبيروقتمفىلأنهاالزمنيةوالسرعة

بل(المسيحياتولمسة0002منيقرب

التيالروحيةوالسرعةالروحىالوقتتعني

الوقوعحتميةبمفىبلفتناترجمتهايمكن

هيالروحيةباللغةشةفا،لف.الزمنوقهر

دائماًغالبالروحيوالوفت،روحيوقت

زمنإلىغويلهيمكنلالذلك،الزمنيللوقت

الروحيفاليوملايقاسبمامنهأعظملأنهأرفي

"إنينهألفياويقدالرببيومعنهالمبر

سهوألفسنهكالفالربعندواحداَيوماَ

.A(:3بط2)واحد!كيوم

التيالريةاللفةحبالاْلفيفالحكمإِذن

معوملكواافعاشوا1ياالروًسفربهايتكلم

الكنيسةتعيئهماالحقيقةهى+يعنهألفالم!يح

كْلتعفيوالأرضالسماءفيالمسيحمعالآن

حسباًوالمقبولالربيوممدىعلىملكوته

شه.كالفالناسلغة

أغحطينوسالقديىويقول

ظهورهقبلللميحمجئهاكيكون+لن

الآنبالفعلحاصلمجيئهلأنللدينونةالأخير

الأولىالقيامةأما.أعفائناوفيالكنيةفي

التفيرإلىتئيرمجازيهفهي(الرؤياسفرفي)

عنيموتونعدماالناسحالةفييحدثالذي

الألفيفالحكم،جديدةلجاهْويقومونالحطية

نفهبشوعفعلاًبدأقدالأرضعلىللميح

.فيها+الآنيحكمونوالقديونالكنيسةفي

213

الموجودهالآياتبخميعالدققالفحصومع(2

ارةاٍيثآيةمنتماماًخلتأنهانجد(02رؤيا)في

هوالثانيالمجىأنمعايانيا!المحمجئدا

الألفيباظكمالقائلونعليهيضعالذيالأسال!

عقيدتهم.كل

بقيامتينتؤمنالأرثوذكسيةالكنشةإذن

ومجينبن:-

بقامةتمتروحيةقيامةهيالأولىالقيامة1-

فيمعهوأجلسنامعه!وأقامنايوعالرب

-:26(ف)*السماويات t)عنهاقالالتي

آلامه!ويثركةقيامتهوقوةلأعرفه+الرسول

الحطية،موتمنالأولىالقيامة(3:01)في

عنقللذامتإِنسانهوالحاطنفالإِنان

.(42:اهلوافعاشميتاًكانأنهالفالالإِبن

تاتيف!نهالعامةالقيامةهياثانيةالقيامه2ْ-

صوته،القبورفيالذينجيميسمعفيهاساعة

الحياةقيامةإلىالمالحاتفعلواالذينفيخرج

الدينونةقيامةإلىاليئاتعملواوالذين

.(:28يوه)

ملءفيبتجسدهالمشحللشدولالاًالمجن-`

البثرية.وخلاصمريمالعذراءمنالزمان

العهدفيالمجنهذاممىوقدالثانيالمجن4-

-:أسماءبعدةالجديد

(42:53مت)مجئ-ا

(3:4كو)(6:4تيا)ظهور2-

(4:1تي2)ملكوت3-
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(2:31تي)اللهمجدظهور5-

(:28ض2)مجيئهظهور-6

(:7اتي2)إش!علان7-

A-(3:1دابطا)مجدهإِشعلان

t(:172لوانانال!بناٍيوم9-

المجئتسبقالتيالعلاماتهيالا

الفاني؟

!ويكرزلمالاًجميعفيبالإنجيلالكرازة-أ

شهادةالمسكونةكلفيهذهالملكوتببثارة

.(42:41مت)"المنتهىياتيثمالأملجميع

بال!يدجماعيشكلفياليهوداكلان2-

ويطلبونإيرائيلبخويعودذلكا"بعد:المسيح

الربإلىويفزعونملكهموداودإِلههمالرب

.(3:5هو)ا"الأيامآخرفيجودهلى!يا

المرهذاتجهلواأنالإخوةأيهاأريدلست+فماني

القساوةاٍنحكطءأنفسكمعندتكونونلئلا

ملؤيدخلأنإلىلإِسرائيلجزئاحصلتقد

.+إسرائيلجيمسجلصوهكذا،الأم

الأيامأواخرفيوأخنوخإِيليامجئ-3

يوممجئقبلاليإِيلياإِليكمأرسلهانذا11

.(-هأ:4ملا)"وانحوفالعظيماليومالرب

وستينومائتينألفأَفيتنبآنلثاهديوساعطي11

الزيتوتانهماهذان.مسوحاَلابسبنيوماً

كانوإن.الأرضربأمامالقائمتانوالمنارتان

فمهمامننارتخرج،يؤذيهماأنيريدأحد

نأيريدأحدكانوإن.أعداءهماوتأكل

14

لهماهذان.يقتلأنلابدفهكذايؤذيهما

فيمطراًتمطرلاحتىالسماءيفلفاأناللطان

نأاياهعلىسلطانولهما،نبوتهماأيام

بكلالأرضيضرباوأن،دمإِلىيحولاهما

يثهادتهمانمماومتى،أراداكلمافربة

معهماسيمنعالهاويةمنالماعدفالوحش

.(341-:11رؤ)".ويقتلهماويغلبهماحرباَ

الاعةهيالأولادأيهاالمبحفدمجئ4-

قد،يأتيالم!حضدأنسمعتموكما،الأخيرة

نعلمهناومنكثيرونللمشحأفدادالآنعار

(.I:28يوا)+الأخيرةال!اعةأنها

ياتيلالأنه،ماطريقةعلىأحديخدعبهملا11

الحطيةإنانويتعلن،أولاالأرتدادياتلمإن

يدعىماكلعلىوالمرتفعالمقاوم،الهلاكإِبن

اللههيهلفييجلسأنهحتىمعبوداَأوإيها

I-r:2تس2)إله"أنهنفمهمظهراً.ك!له r.)

الكثيرينيفل5-

المسيحهوأناقالًلينبإسميسياتونكيرينفهان

.(42:3مت)"كثيرينويفلون

وزلازلومجاعاتحروب6-

مملكةعلىومملكةأمةعلىأمةتقوملأنه11

.11وزلازلوأوبئةمجاعاتوتكون

.(14-ه:42مت)

كذبهمسحاءيعموم7

آياتويعطونكذبهمسحاءييقوملأنه

+.اًيفاًاغتارينأمكنلويفلوالكيوعجانب

.(2ا-139:9)مر
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المرحبينالإخو!كنيسةا()دا

الحارجفيالبلاميثالإخوةكنيسةعنإنثقت

الديبطرسعريانبوامطةمصرإلىوإنتقلت

إيهإنفموقدأم19هسنهْأمريكامنعاد

يأل!ىطريقهفيكانالذيعبودنيقولا

21 o

المعيد.فيالمرحبينالإخوةبهاصًبعض

الاِخوةعنالمرحبينالإِخوةكنيسةوتختلف

أعضائهااختيارفيمتساهلةأنهافيالبلاميث

العشاءنياثاركةنييرغبمنلكلوتمح

مسئوليته.علىكلالربانى
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عطدمنكر!أ!المعمهانيةالكنيسة)15(

19الاطنال The Anabaptists

معيهكل!أ،Menonitنيتالمينوكنيسة

لمعمرديةا

كارلستادإعتبرالمانيافيم251هعامفي

الجدوىعديمالاْطفالعمادأنومونترير

تعمديعيدونوبدأواكتابيأ!اسوبدون

.أطفالوهمتعمدوااًنسبقالذيالبهار

سويسرافيالمعموديةةإِعادحركةتبلورتكما

Gornadجربيلكونراديدعلى Grebel

بإعادهْجربيلنادىحيث(أم-526ا894)

فقاميعمدإِنثخصلأيويمكنالمعمودية

جورجقامثمبلوروكجورجمديقهبتعميد

أعبحم521هعامفي.جربيلبتعميدبدوره

قررفقد،الموتعقوبتهاجريمةرالبتعمد

أيفاًيملكالذي)أسبانياملكالحادرئارل

المعموديهإعادةجعل(الرومانيهالامبراطوريه

الإمبراطو!يه،كلفيالاعدامعقولهذنباً

منآلافخمسةنحوأنالدارسبنويقدر

ماالموتحكممهمنفذالأطفالعمادمنكري

منالرغموعلى.ام16-8ا25هسنةبين

الروتتانتمنالمكثفالأضطهاد

نأإلاا،طفالعمادفكريفدوالكاثوليك

فيأوروباكلفيإنتضرتالعمادإعادةحركة

وفي،وسويحراإيطالياوشمالوالنمساألمانيا

Hubmaierهابمايرظهربالمانياإستراسبورج

فيكيسةأس!وقدقادتهمأقدرمنويعتبر

216

فيعمودإلىمربوطاَحرقأَأعدموفد،مورافيا

نهرفيزوجتهوأغرقواأم285سنةفينا

.نوبالدا

باسمدعتجماعةا6القرنفيظهركما

يدعىيئخصبزعامة!االماويونالاْنجياء!ا

منإعلاناتنالواأنهموإدعواصتو-نيقولا

نأوقالواالقديمالعهدأنبياءمثلماثرةالله

الناسجميعمنوطبواباطلهالاْطفالمعمودية

اطقيقية.المعموديةأيديهممنويقبلواياتواأن

الىموجودينالعقيدةهذهأعحابومازال

المينويتMenonitطوائففيالحافروقتنا

3Menno*أهول3سيمونزميواًتباعوهم

عددوملوقدهولنديراهبوهو(ام535)

مليون05إلىالعالمفيالمعمدانيينمنالثهداء

عددوعلفقدذلكورغمالتاريخمرعلى

لثخص.مليونا52إلىالعالمفيالمعمدانيين

.كارول.مجأيفاًقادتهمأهمومن

الذيبنيانجونوالق!(8581-3191)

المشحي.صاحةالمثهوركتابهألف

مصرنيالمعمهانيهالكنيسة

القسيدعلىبالفيومام9ههسنةتاست

المليالمجلسوافقوقدجرجىواشليصديق

فيطائفةإعتمادهاعلىالإنجيلي

بثبرالاهوتيةمدرسةولها12/2115591

+البشيرمجلةوتصدركنائسستةويتبعها

."المعمداني

http://www.al-maktabeh.com



عفوتالقسالمعمدانيهالكنيةويرأس

فيالإنجيليةالطائفةرئيسأيضاوهوالبياضي

.الآنممر

معموديةفيالارلوذكسيهالكنيسةرأك!

لاطفالا

الفالثشنردهالبابااسةتيرل

للأسبابالأطفالمعموديةعلىنصرنحن

الآتيه:-

لأن،الأطفاللاءهوًأبديةعلىمناحرما-أ

الماءمنيولدلاأحدكانإِن11يقولالرب

11اللهملكوتيدخلأنيقدرلاوالروح

العمادعهمنمنعأنيمكنفكيف(:ه3يو)

نأيحدثلمالذيالإلهيالحكملهذافنعرفهم

.هذاقالحينماالأطفالمنهإِستنىالرب

لممارمةفرصةالاْطفالنعطيبالمعمودية2-

أسرارهابكلوالتمتعالكني!ةداخلالحياة

فيهاالعمةعملوكل،تاثيرهاوبكلالإلهية

إعدادانعدهموبهذاحياتهمفيوفاعيتها

نكونخارجاَتركناهموإن،الإيمانلحياةعمليا

.والاِيمانالنعمةوسائطمنحرمانهمقد

خلص+واٍعتمدآمن!منالربقولأما3-

يمحسنفيالذينالكبارهوبهفالمقمود

اًنيمكنلانحنولهذا،الايمانمعانيبإِدراك

فيالرببقولعملاآمنوااذاالاالكبارنعمد

فنطبقالأطفالجهةمنأما(61:61مر)

إيىياتونالأولاددعوا11أيفاَالربقولعليهم
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+السمواتملكوتهؤلاءلمثللأنتمنعوهمولا

(91:41ما)

يخعماالأِطفالعندليس،الإيمانجهةومن4-

مرحلةفييدخلوالملأنهم،مطلقاًالإيمان

وهمالكبارعندالتيوالميهروالفحصالك

عندهمفلا،ويقبلهيثئكليمدقإيمانفي

سلبياتولا،الأِيمانمقاومةولا،الإِيمانرفض

نظريةمعلمقوعمادهماللهملكوتتمنع

الروتستانتبهايؤمنالي(المجانيالحلاص)

توتهم.بكلوبعلنونها

ماالكتابفيلأنطفالالاًنعمد5-ونحن

منالكتابذكرهفيما،هذاإلىضمنايثير

وليسليهوكللثخصأوباكملهاأسرةعماد

فيتكنلمآمنواالذينهؤلاءكلأنالمعقولمن

فييخيرةهذاعلىوالأمثلهأطفالعائلاتهم

-:بينامننذكرالكتاب

بولسالقديسانلهقالفيلينيسجانعمادأ-

وأهلأنتفتخلصيسوعبالربآمنوميلا

إممانهأنهووالمقمود(61:31أع)+لتك

إلىبيتهأهلتقودالتيالأولىالحطوةسيكون

مَنوجميع:"وكلماهبعدهاقيلولذلكالحلاص

وإِعمدالكتابيقولثم"الرببكلمةبيتهفي

معوتهللأجمعونلهوالذينهوالحالفى

يتئنىولم(3234-:61أع)بته+جميع

يليبيسجانبيتأهلكلمنالأطفالالكتاب

بماأجمعونلهوالذينوهوعمادهعنقالبل
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قيلالارجرانبائعهْليدياعمادقمةفيب-

.(1هة61أع)بيتها-وأهلهيا"إِعمدتأنها

بيتأيفاً)وعمدتالريولبولىقال!

1كوا)(اسطفانوس 6: I)هذهكلفهل

.أطفالفيهايكنلمالبيوت

يذكرلمالحمسينيومفيإعمدواالذيند-

.أطفالبينهميكنلمأنهالكتاب

التاريخ،فيتديمةالأطفالمعموديةوممارسه6ْ-

القديىبينكانخلافبينهامننذكر

الم!أعلحولجيروموالقديىأغطينرس

القديىوكان،مخلوقةأممولودةهيوهل

الانسانمعتولدأنهايقولأغيطينوس

فقالمخلوقةإنهايقولجيروموالقديى

فهيمخلوقةكانتإن:)أغطينوسالقديس

؟الأطفالنعمدفلماذا!إذن.آدمخطةترثلم

.السؤالهذاعلىإجابةجروميجدولم

واحدةآيةمهتوجدلاالمقدسوال!ب7-

.الأطفالمعموديةعدمعلىتنص

علىالطفلنعمدفنحنالأيمانجهةمنأما8-

أمثلةلهجوهرهالأمر-فيوهذا،والديهاكلان

.المقدسالكتابفيجداَكَثيرة

كانوبهالمعموديةإلىيرمزالحتانكاناً-

حباللهئبعفويةإلىايخونينفم

إبراهيماًبينامعاللهاًبرمهالذيالعهد

71تك) 1 : I)،يتمكانالحتانأنوالمعروف

الربأمرحبالثامناليومفي

.(71:21)تك

VIA

كان,.A1عمرهمنايامناليومفيفالطفل

إبرايم؟وأليااللهببنالذيالعهدعنيدري

ثنلا؟اللهشعبعفويةعنيدريكانوماذا

بهذاوالديهبإيمانيختنكانلكنه.فكبلا

ومتحقاًاللهشعبفيعفواًويصيرالعهد

كل،إبراهيملأبيناالربمنحهاالتيللوعود

والديه.بإيمانذلك

كانأوالمعموديةإلىيرمزالبحرعوركانب-

بولىالقديىئرحكماذاتهحدفيمعمودية

عبوديةمنالحلاصثملوكان(01:2كو1)

الحطيةعبوديةمنللخلاصرمزآَفرعون

كبارأيثخاصالبحرعروتدوالموتوالثيطان

ماذاويعرفون،النبيلمومىاللهوعديعرفون

خلامهممفىوما،لفرعونعوديتهمكانت

أي)البحروبعبورهمالحصينهاللهبيدفها

الأطفالعنماذاولكن.خلموا(بالعماد

عابرينأباؤهمأوأمهاتهمحملتهمالذين

منلثكبلااطلاصنالوالقد،بهمالبحر

الوالدين.اعانعلىولكن،وتعمدواالعبودية

هذهعنيدرونكانواماالأطفالأولئكلأن

ثيئاً.الأمور

الأطفالخلاصوهوجداَقويثالثفالبر

الفمح،خروفبدمالمهلكالملاكصيفمن

ورث!الحروفذبحعنلمويمىالربقولحسب

الدم+فأرىوتوالًهماالوتعتباتعلىالدم

.(21:31خر)"عنكموأعبر

السيددمإلىيرمزالفمحخروفدموكان
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القدي!قالوكماالحلاصننابهالذيالميح

لأجلنا+ذبحالم!يحفمحنا!لأنالرلولبول!

.(:7اكوه)

خلمواالذينطفالالاً!هذاهوالآنوالؤال

الذيما؟إبمانهمكانماذاالفثحخروفبدم

حولومومىاللهبينالعهدعنيعرفونه

؟الهلاكمنبدمهوالنجاةالفصح

أبائهم.بإيمانخلمواولكنهميثكبلايثئلا

مدوأهميةوفاعليتهبالدمآمنواالذينالأباء

921

.الهلاكمنلبجاةالفمح

بايخانخلصواالذينالأطفالهؤلاءولكن

الأحمرالبحروبعبورالفمحخروفوبدم

،كبرواعندمابعدفيماالأمورهذهمعانيفهموا

فيمجاناَاتصهذاتقلواولبههم

د!إتفاقاتهاللهبعهودالوالدينبإيمان،طفولتهم

الأيمانهذافيدخلواكبرواولماالبضرمع

عمليا.
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النفرسخلاص)16(

للكني!ةملةولابروتانتيهجميةهذه+

علىالجمعيةهذهبنيتوقدبهاالأرثوذكيه

الكنيةأبخاءمنالبحطاءفخدع،الحداع

طائميمالاجمعيةبأنهاوتقعهمالأرثوذكشة

وأللعقائدتتعرضولاالنفوسبخلاصتهتم

العقائدجمعتبهرهذاوفي،الطقوس

الكل!ةأمدرتلذاكيهالأرثوذوالطقوس

الادسكيرل!الباباوكليةكليرييهةالاً

-:فيجاءام629يويوفيياناَاللاهوتيه

الأبرياءالأرثوذكرالاْقباطمنعددلازال

إِعتقاداالنفوسخلاصجمعياتعلىيترددون

اغراضإلىتهدفروجهجمياتأنهممنهم

جمعياتقادتهازعمعلىوأنهابخهروحيه

لاطائفيه.

علىتصراييالجماعههذهلأمرنعجبونحن

إِسمتحتوتتشرلبروتتانتيتهاإيخكاراها

.االفوسا+خلاصهوجميللامع

خلاصهوالمسيحيإيمانناغايةأنشكلا

أجلهامنتعملالتيالفايةوهذهالفولر

إيىانثائهامنذالأرثوذكسيةكنيستنا

هوالفوسخلاصيكنلمإذ.لأنه...الوم

تعليفا،هووباطلإببهانناهوفباطلغايتنا

الكمالطريقفيوجهادناسياهووباطل

هوالنفوسخلاصيكنلم.إِذا..المسيحي

فلماذاوالأولالأسمىالبهيةوهدفهدفنا

ورفعتالمذابحوأقيمتال!ئسدشنت

225

خداماَالكني!ةفيالربأقامولماذا؟القراببن

و!سوسأساقفةمنوالتعليمللكرازة

جمعياتفإنأمرمنيكنومهما؟ويثمامسه

هوومهلكهدامبمبدأتناديالفوسخلاص

اللاطائمه.مبدأ

مننلغيأناللاطائفيهمنطقمعكْلتياعلينا

لأنذلكطقوسهاوكلعقائدهاكلالم!حية

منقوماَيجرحم!يحيةعقيدةأيعنالكلام

النفوسخلاصجمعةلواءتحتالمنطويين

اللاطائميما.

يخرمنلأنهطبيعييخرمبدأاللاطائفيهإن

بهايؤمنعقدةل!ن!انيكونلااًنالمعقول

سلوكهويمارس،ولهافيهاويحياعنهاويدافع

وخى،باللاثعورأوالواعيبثعور،لهاطبقا

النفوسخلاصجمعيةمنأنفسهماللاطائفيون

هيكانتلوحتىعقدتهملهمتكونأنلابد

الحقفيالصراحةتقتلواللاطائفيهاللاطائفيه

.الإيمانفيوالجرأة

يطويأنالإنسانمنتتطلبواللاطائفية

يدافعولابهايجاهرولانفهفيعقدته

إلىيدعومخجل(مركانهاوييهمهاعها

والتصتر.التخبئه

نإ.ناقصةميحيةإِلىدعوةواللاطائفيه

و(التوبةإِلىالناستدعوالنفوسخلاصجمعية

لئأنتتطيعفهل،تدعيكماالحلاعىإلى

لاإِنها؟التوبةطريقأوالحلاصطريقلأتاعها

يمارسأنللخاطنأبانتإذا.لأنها..تستطيع
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فيوقتفقدللتاولويتقدمالإِعراف

اللهأماميكونالإعترافأنفالت.فاذا..مازق

قالتوإِذا.بروتشانتيهبعقيدةنادتفقدفقط

اللهأمامالكاهنيدعلىيكونالإِعترافأن

فانهاولذلك،الأرثوذكسيبالمبدأنادتفقد

يعدكانوإِنالوبةعنناقصبكلامتكتفي

البروتاتيه.النظروجهةمنكاملا

ن،""المقط!9البيوريتانطالفة)17(

Puritans

متمردةكجماعةإِنجيرافيالطائفةهذهظهرت

لقبواوقدالكاثوليكيةالكني!ةعلى

رنجهمب!بالجطهرونأيباليوريتان

هوماكلمنالكنيسةتطهيرفيالشَديدة

التابعنالإستغناءأرادواحيثكاثوليكي

.ويخر..المليبعلامةريثموعنالكهنويه

كلفَن،أفكارمنيهرايطهرون.وإقي.ذلك

تميزأييفعلمالمقدسالكتابأنقالواففلا

كانتلذلكوالثيوخالرعا،الأساقفهبين

ألفىوقدالمتطهرونكني!ةنظامهيالمثيجه

Thomكارترايتتوماس * s Cartwright

وظيفةاللاهوتعلمأيتاذ(0531-4061)

الكنيسة.فيالمثيخيالنظاموتتالأسقف

VVI

Separatistsالإنفصاليرنطائفة)18(

إِنجيرافيالمتطهرونغيرآخركفريقظهروا

عنالإِنفصالأنالفريقهذاإعقدوقد

للأِصلاحالوحيدالطريقهوالرسميةالكني!ة

منوكانبالإِنفصاليينالفريقهذاسمىلذا

ه"b*سبراونروبرتهوقادتهمألثهر

فمنبدأوقد(ام-633أ055)3!6أ*ه

فيكارترايتتوماسمعالبيوريتانفريق

كانوقد،مستقلةكنيسةأسىلبههكامردج

كانأنهإِلاكلفنلجوناللاهوتيالفكرينتهج

نأيجبالكنيةفياللطةبانمقتنعاَ

المحلية.الرعيهْمنتؤسى

Arminianالارميفينطالفة()91

يعقوببواسطةإِنجيرافيالطائفةهذهألمست

شةمنJacobusأ+أ++وللا3أريخيرس

قاوم.هولندافينثأوقدام5619-06،

السابقالتعيينفيالكلفينيهالعقيدةأرمينيوس

انحتارينأجلمنماتقدالمسيحبانتناديالتي

الجيمأجلمنماتقدالم!يحأنوقالفقط

وقد،فقطالمؤمنينإلاموتهمنيتمدلالكن

المضيشجةالكنشةعنالطائفةهذهإِنفصلت

أنظقها.وعن
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(!Y)المسيحتلأميةطالفة

كابلتوماسإنتاب

Thomas C * mpbell(الكني!ةمنوهو

الموجودهالطائفيةمنالقلق(بإيرلنداالمشخية

نأيجبلاأنهفاعلنالأمرييهةالكيةفي

للتلمذهكثروطرسمةعقائدهاكتكون

!احيثالمقدسلل!بالبيطالقبولويكفي

وحيث،نحننتكلمالمقدساليهابيتكلم

كاملإعتقد،نحن*نممتاليهابيممت

نأيمكنهالاْخرىاثروطكلبتجاهلأنه

222

ابسيط،الأساسهذاعلىالميحيينكليوحد

إتحادوبنسلفانياوايثنطنفيأم!لقد

رصمةيخركمؤسةوبدأتالمشحيواثنطن

وكانتكنيةوجيزةمرةبعدأصبحتثم

هذهودرتالربانيالعضاءخدمةفبهاتقدم

لكن،والكلقيينالمعمدانينمعالعلاقةالكنيسة

عقائديه،خلافاتبسببإِنحبكامبل

المؤ!سهْهذ،أمبحتام828سنةوبحلول

تلاميذإممهاطائفةالطالًفيةيخرالبسيطة

القرنفيإعفائهاعددبلغوقد.الم!يم

عفو.ميونحواليالعرين
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الاصدتاء()جمعيةالكويكرزطائنة)21(

The Qwakers

القرنفيالكويكرزأوالأمدقاءجمعيةظهرت

جورجأسهاوقدإِنجيرافىعرالسابع

Georgeفوكس Foxإلى4261سنة

يحتطيعإنسانكلأنفوكىقالام196سنة

باثرةبمورةالقدلوبالروحداخيايستيرأن

وعاظاًوكهنةإلىالحاجةدوناللهوبينبينه

نظممنالكثيريرفضاًنا!فكرهذادفعهوقد

خادمهوإِنسانكلأنقالكما،الكنيسة

الأسرارخدمةممارسةإِلىحاجةولالنفصه

المقدسة.

223

كثيرينأتجاعاَالكويكرزكنيسةجذبتوقد

جماعةأولام562عامتأسستحيث

وله،ك!ءم!باتريكبرستونفيللكويكرز

Patricهناكأنبالذكروجديرإِنجيرافي

البلاميثخوةوالمالكويكرزبينكيرتشابه

.والعقدةالدينيهالممارساتفي

المامتون11لقبالكويكرزعلىويطلق

.!المهتزونو

بالصمتإجتماعاتهمتبدأحثمامتون-ا

عليهم.القدل!الروحيحلأنإلى

القدسالروححلولبعدلأنهومهتزون2-

متهللينيقومون(يزعمونهكذا)عليهم

.ويهزونفيرقمونفرحين
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عيهجتما!نتيهتستا9برتجمعيا

ميهخَدو

)جمعيةالمسيحيةالشبانجمعيةا-

(.العامهالاخلأق

إِنجيرافيالمسيحيةالئبانجمعيةتاست

الثاباتجمعبةتبعتهاثمام484عنة

ثمأمريكافيفروععدةلهاوفتحت،الميجة

ركزتوقدالعالمأنحاءإِلىالفروعهذهإمتدت

وكانتالعامهالأخلاقعلىالجمياتهذه

أعبحثموالمسكراتالحمورفدحملاتهاأولى

سياسة.أنثطةالجمياتلهذه

Thلخلاصاجي!ث!-' Salvation

بوثوليمالحلاصجيقتاسيسقام

William Boothالفترةفيإِنجلترافي

بالنظامتاسسوقدأم219-ا982من

الأولىالبذرةهوالجيشكانيختالعسكري

فروْيستخدمونكانواحيثالتبثيرفي

كلمنالناسلجمعالعكريةالموسيقى

برمالةبتبشيرهمالجنوداًحديقومثمالأماكن

الإيخل.

الحالاتخدمةإِلىالحلاصنج!إتجهوقد

فيوال!اقطينوالمردينالسجناءمنالحاصة

بالأكثرجهودهمركزواوقدلندنيثوارعكل

والمحرومين.والمحتاجينالفقراءنحو

ويملدولة47فيالآنمنتشرالحلاصوجش

متطوعين.معظمهمفردمليون2إلىأعفاوْه

22!ا

المقة!الكتابجمعيات3-

ألمانيافيابخمعياتهذهأولىتكونت

فيناطاًأكثركانتلبه!(ام071عام

الكتابجمعيةتكونتعدماام408عام

منمجموعةبواسطةالبريطايخةالمقدس

إفتتاحثمام681عاموفي،بدنفيالإبجيين

فيمماثلةجمعياتتبعتهاثمامري!فيجمية

.أخرىبلدان

هوالجمعياتلهذهالأساسيالنثاطكانوقد

فيالعالمفيالمنتئرةالارساياتمساعدة

طبعثممتعددةبلفاتالمقديةالأسفارنرجمة

التكلفة.بأدمارالمقدسةالكتبوتوزيع

تكونتالفرديالناطمنعديدةلمينوبعد

المقدسالكتابجمعاتإتحادمنظمة

بترجمةالمنظمةهذ،قامتوقد،أم479عام

ألفمنأكثرالىالمقدسال!بأسفار

ال!بن!ختوزيعو،ارتفع،لغةوثفمائة

40173إلىنسخةمليون145امنالمقدس

ما639بينماالفترةفينخةميون

.امgYAإِلى
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لمجينيناAdventistلادفنقستا

ُ/اسمبتيناُ

عنتوملاًنهميلروليميدعىلثخصإبعى

ايانيالميحمجئأندانيالنبواتطريق

حركةراجتوقدأم438ريعفيسيكون

تقبلغفيرهْجموعوكانتعطمارواجاميلر

حركتهإلىيخبرونوإنفممحافراتهعلى

ثئيحدثولمبعدهاوماام843مرتلكن

نأأفطرالذيميلرأتباعمنيخيرونفرجع

أتضحأنوبعدالحابفيأخطاأنهيعترف

يدعىآخرلثخصقامالتفيرهذاعحةعدم

ما484شةفيالم!يمأنوقالإدمونحيرام

أحديعمللكيالقدسمنالأولالقمدخلقد

منالسماويالقدسبتطهيرويقومالأعمال

فيه.المجلةالحطايا

المليبعلىالميحالشدعملوهل:تعليق

السماء،فييكملهأنفلابدلذا،كافيايكنلم

الذيالعمل11،المسيحالسيدقولمفىماثم

وما(71:4يو)+أكملتهقدلأعملأعطيتي

."أكمل+قدالمليبعلىقولهمفى

؟ام843بالرقمميلرجاءإينهـمن

(134،1ة8دانيال)علىإِعتقادهميلربنى

قدولوفقالييهلمواحداَفدولاًافسمعت1

جهةمنالرؤيامتىإلىايكلملفلادواحد

القدسلبذلىالحرابومعميةالدائمةالمحرقة

مئةوثلاثألفينإِلىليفقالمدوسينوالجد

225

."القدسفيتبرأوم!صاءعباح

وتبرئةالقدسببدلالمقمودميلريوفحلم

إِلىالمسيحرجوعفترةبهاإفترضوقدالقدس

تعنيوماءمباحا023َاد.وأنالأرض

الوقتنف!فييدأالزمنهذاوأنسنة0023

فيالمذكورةإِيبوعاَالعبعونليهبدأتالذي

يأ..مق574عامأي(9:425،2دايخال)

فارسملكأرتحستاسمحفيهالذيالعام

أورلثيمبناءبإِعادة

1843-(.م)ق234-0557ميلرحابات

الميلادبعد

الصحيحالحساب

هيبلسنيناليحتومساءصباح0523أ-

تعطلالتيوالمسائةالماجةالمحرقاتعدد

يوماً(ا051)سنواتثلاثةمدىعلىتقديمها

خروفان)ومدماءصباحاًيومياًمحرقتينبواقع

أبطلهاالدائمةالحرقةوهذه(يومكلحوليان

نج!عندما،.مق861أيفانوسأنطيوخوس

وقدالمذبحعلىخنزيردموسكبالهيكل

حرببعدعليه!اإنتمرالم!بييهوذاقاومه

إِلى.مقمنسنواتثلاثةإِيتمرت

.(95-4:25الأولم!بيون).مق61هسنة

أيامأسابيعيبعبهايقصدقدأيمابيعسبع2-

أياميةالكتابمقولسنينأسابيعشعأو

تستريحففيهالسابعاليوموأماعملكتعمل

ففيهاالابعةالسنةوأماحقلكتزر3سنينستة
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،:24لاويينهاعطلةشتللأرضيكون r)

والحيوانللأِنسانراحةهاكأيامامبوعكلأي

راحةتجيةشةهناكسينإيبوعكلوفي

.للأرض

أبونايقول(927:28،2تك)فيكدلك

براحيلينينشح!اًخدمكلابانلحالهيعقوب

ليئةوأعطاهلابانخدعهولما،المنرىإبنتك

هذهسوعإٍ+إِكمللهفقاليعقوبإخج

فاكملهكذايعقوبففعلأيفاتلكقعطك

.ااهذهإسبوع

:يقول(72-9:02دانيال)فيهكذا+

بخطيتيوأعترفوأعلىأتكلمأنا!ويما

أمامتفرعيوأطرحإِسرائيللثعبيوخطة

بعدقكلموأناإلهيقدسجبلعنإلهيالرب

فيرأيتهالذيجبرائيلبالرجلوإذابالملاة

وقتعندلمسنيواغفاًمطاراًاإبتداءافيياالروً

ياوقالمعيوتكلموفهمني،المساءتقدمه

فيالفهملأعلمكالآنخرجتإنيدايال

جئتوأناالأمرخرجتضرعاتكإبتداء

الكلامفتاملمحبوبأنتلأنكلأخبرك

علىقفتإسبوعاَسعون،الرؤياوإفهم

المعمةيكملالمقدصةمديتكوعلىيثبك

بالبرتيويوًالإِثمولك!رةالحطاياوتتميم

قدوسولمسحوالبوةالرؤياولحتمالأبدي

الأمرخروجمنأنهوأفهمفاِعلم،القدوسين

الرئيىالمحإِلىوبنائهاأورثليميجديد

سوقويبنييعودإشوعاًوشونأسابيعيعبة

226

وشينإثنينوبعد.الأزفةفقفيوخليج

رئي!وشعبلهولي!المسيحيقطعإسبوعاً

بفمارةوإلهاؤهوالقدسالمدينةيخربآت

وينَبت،بهاقفىوخربحربالنهايةوإلى

وسطوفيواحدإِبوعفيكثيرينمععهداً

جناحوعلىوالتقدمةالذبيحةيبطلالإِسبوع

علىالمقضيويمبيتمحتىمخربالأرجاس

.انحرب

سنينإسبوعوسونإثنينثمأيالعمبعة

4أي Miلبناءالأمرصدورمنذبدايتها،سنة

أرع!تامنالأمرهذاصدووقد،أورشليم

منالعثرينالنةفينحمياإلىفارسملك

ببناءنحمياقام.مق4ههسنةأيملكه

التسعةونهاية(C،1ة2نحميا)اًورثليم

Iبعدأيسنينإصبوعوستون A rإلىشة

ال!يدصلبشةوهيابدبعد92سنة

ملببعدفكانأورثيمخرابوأما،المسيح

ميلادية.07يعةأيسنةواًربعينبائينالمسيح

،رثالمسيحباناثلأفنتستيعلملانيأ

خاطنة.طبيعة

بئريةطبيعةمنيىالمسيحإن:يقولونا-

11يتكلمالفب11آدمأبخاءكلمثل

(714)عفحة

الكتابقراءات)كتابفييقولونكما

-:يليما(11صه

الحاطةطبيعتنافيالمسيحاٍيثتركناسوته+في

صارقديكونلافعندئذلاكانوانالساقطة
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لم،ثباشئكلفييجربولم،إِخوتهمثل

هوفليس،وعيهننتصرأنعلياكماينتمر

الإنانيحتاجهالذيالامالكاملبانحلص

الحلاص.لديهيكونأنيجبوالذي

ولمطاهرةأممنولدالمسيحبانالفكرةإن

يخطئلمالبولهذاللخطيةملأىيرث

وهوالساقطالعالمغيرآخرعالمفيتجعله

ففي،المساعدةإلىيحتاجدهحيثالمكان

آدمإبنيرثهماكلالم!بحورثلقدناسوته

.خاطة+طيعة

عنالرسولبطرسالقديسيقولس:رد

فيوجدولاخطيةيفعللم"الذيالمسيحاليد

.(:222ابط)مكر*فمه

نأ+وتعلمونالحبيبيوحناالقديىيقولكما

11خطةفيهولي!خطايانايرفعلكيأظهرذاك

.(:ه3ايو)

المنهرالمسيحالسيدانيترلرنلالث!

ميخاثيل

ميخائيلالملاكهوالمسيحانيقولون

يهوهثهودالعقدةنفسويثاركونهم

شبهمعناهاميخائيلأنبقولهمذلكويبررون

الترجمةأن.والحققة..اللهمثلأوالله

الله.مثلمنهيالمحيحة

بةا؟يتظ،نهـلملاا

(2-3:6خروج)الربملاككلمةأحياناَ

الإبن،إقنومبهايقصد(2-6:12اra)قفا

227

وأخذهاملاكصورةفييظهرالربفكان

ميخائيل.الملاكأنهالميحعنوتالواالبتين

اث!ننقستعلىال!د

ةه!لأء7!الملاك

وأرسولهوملاكلكلمةالحرفيالمعنى

ففيملاكأوآدمبنييكونأنيمكن،مبعوث

رسلاً+داود+فارسل(ه:2صم2)

رسولاَبمفىنجدهااليونانيةللكلمةرجعناولو

مفىفلما(7:42لواوفيوله!لآء77ةة

.المعمدانيوحنارسولا

د!77لد!لملااليونانيةفيأنهاأيفاَهانجد

مثنىلأنها

الميمال!يدعلىأطلق!ملاك11اللقبهذا

العهد.وملاكالربملاكعليهأطلقفقدنفسه

لموسى()لهوظهر(V-3:2خروخ)في-ا

نجنظرعليقةوسطفيناربلهيبالابمن

تكنلموالعليقةبالنارتتوقدالعليقةلىاذا

المنظرهذالأنظرالآنأملموسىفقال،تخرق

الابرأى.فلما...العليقةتحترقلالماذا.العظيم

مويىالعليقةومطمناللهناداهلينظرمالأنه

....موس

ملاكياًرسل!هأنذا(ا:3ملاخي)في2-

وياتيأماميالطريقفيهيئ(المعمدانيوخا)

وملاكتترجونهالذيالسبدهيكلهإلىبفتة

ربقاليأتيهوذاتتظرونهالذيالعهد
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اليدهوالعهدوكلمة،هناالعهدملاك

المسيح.

ملاكتعيرأيفانجد(6:11)قضاةفي3-

.للربإِسماًاالرب

نياييالطمةتحتوجلسالاب*دوأتى

ولما،جدعونوإِبنهالأبيعزريليوآشالتيعفرة

عادياَإِنساناَيسلهظهرالذيأنجدعونأدرك

الربملاكرأيتقدلأنيالربسيديياآهقال

(6:22قض)+لوجهوجهاَ

.لا...تخف.لا..لكالسلامالابله.فقال..

خذقالالربأنالليلةتلكفي.وكان...تموت

المحرقة،.وإععد...لأبيكالذيالبقرثور

إِسمرت.وهكذا.."الربكلمهكماوعمل

الربقالفيهايتكررالقصة

(7oft،،7:2)تض،34(،623:27ادض

أنهتبين.ثم..الربملاكبقولهاالقمةبدأت

.الربالد

t-وبثرهموإِمرأتهلمنوحظهرحينوكذلك

ال!ب:يقولبضمضون

(31:4)قضللمرأهالربملاكافتراءى1

عنتساللماذافقالإممهعننوحويعال

أطلقهالذي3الإِ.وهذا...+عجبوهوإِسمى

الصيدعنالإنجيليالنبيألثعياء

ثم.!...معثيرآعجيباَاٍسمه.ويدعى..المسيح

رأيناقدلأتاموتاًلمحوت!لاٍمرأتهمنوخقال

(13:22)قض"الله

الذيالعملالميحالسيدعلىأطلقفقدإِذن
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.....الني..الربملاكعنهفقيلبهيقوم

الملالكةبينينرقالاسرلب!!الق!يى

اسي!المسيح.إ

أرواحاًملائكتهالصانعيقولالملائكةوعن

ياكرلعيكالإِبنعنوأما،نارلهيبوخدامه

قضيبالإِستقامهقفيب،الدهوردهرإِلىالله

أجلمنالإِثموأبففتالبرأحبت،ملكك

أكثرالإِبتهاجبزيتاٍلهكاللهمحكذلك

أس!تالبدءفيياربوأنتثركائكمن

تبيدهي،يديكعملهيوالسمواتالأرض

وكرداءتبليكثوبوكلهاتبقىأنتولكن

لنوسنوكأنتاًنتولكنلتغيرتطويها

.(:7اعب)!اتفني

خاصملماأنهالملائكةرئيسميخائيلعنقل+

أنيجسرلمموسىجصدعنمحاجاًإِبيس

أيهاالربلينتهركقالبلإفتراءحكميورد

يجرلمميخائيلفالملاك(9يهوذا)الشيطان

الذيهوالميحالسيدلكنإِفتراءحكميوردأن

جميعاًلابدلأننا11المسكونةويدينيحكم

ماواحدكلليالالميمكرسيأمامنظهر

لثراًأمكانخيراَصنعمابحسببالجدكان

أبن+إنمتىالقديسوتال(01:كوه2)

ملائكتهمعأبيهمجدفيياتيسوفالإِنسان

11أعمالهبحسبواحدكليجازيوحينئذ

.(V:12%)ت

+ولكنعمانوئيلالمسيحالسيدألقابومن

وتلدتحبلالعذراءهاآيهْنفسهاليديعطيكم

(7:41أيق)+عمانوئيلإِسمهويدعونإِبخاً
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وتلدتحبلالعذراءهوذا(،2223:أمت)وفي

اللهتفسيرهالذيعمانوئيلإسمهويدعونإبنا

معنا.

وظهرتجسداللهمعناهعريإسموعمانوئل

وهذا،اللهألقابمنلقبوهوفياوسكنليننا

المسيحالسيدلاهوتإلىإنتباهكيركزاللقب

الميح.ال!صيدلاهوتفدبدعةكلوي!ثجب

922

فيالمسيحالسيةتجلياتبينالفارق+

منأخةهالةكلطالجسد9القديمالع!د

مر3ال!راء

فيالمسيحال!يدبهيظهركانالذيالجسدإن

جسدناطبيعةمنجسدايكنلمالقديمالعهد

يتكونجسدأيإِيثيرياجداأنهالقولويمكن

الظهورمهمةإِنتهاءبمجردينتهيثمالاٍثيرمن

أخذفقدمريمالعذراءمنالم!يحتجسدعندماأما

ماثئكلفي+ولثابهنالج!دنامطابعاَجداَ

.11وحدهاالحطيةخلا

http://www.al-maktabeh.com



ارالا،ثكلم!لأشا!بةعة

كتابفيالبتيننبيةهوايتمزتقول

(22صالفاملةالمعركة)

نأملانكتهأمرآدمالشيطانأسمطأنبعد11

النفى،بخلودالإعتقادالناسنفوسفييفعوا

إلىإِنقادواالأمرهذاصدقواماإذاخى

إِلىالعذابفيسيخلدونالحطاهبأنالإعتقاد

الظالمبصورةاللهيصورونوهكذا،الآبدينأبد

ويمبجهنمنارفيالأثيميطرحالذيالجقم

فيالأئيميتمغوفيما،المتقدغفبهجامعليه

وترضي"اللهنفىترتاحالاْليمالعذابهذا

أيفاًتقولكما

وكبريتبنارثرارالاًبعذابالقائلالتعيمإن

هوالآبدينأبدإلىخطاياهمعلىلهمعقابا

والمحبةبالرحمةيدرمنكلنفستأنفهتعليم

.المقدسالكتابتعيمياقضبل

الذينمنتخافوالا،قالالمسيحالد-االا!

نأيفدروافلاالنفىوأماالجحديقيون

.(:28اهمت)اايقتلوها

ماتالغنيأننجدولعازرالغنيقمةفي2-

هاويةفيوهوعينيهرفعلكنهجسدهودفن

حفنهفيولعازربيدمنإبراهيمورأىالعذاب

.(69لوقاا

الدينونةيومعنالمسيحالسيدحديثفي3-

:قال

أبديعذابإلىالاْثرار()هؤلاءفيمفي

وكما(52:64ت)"أبديةحياةإلىبراروالاً

023

كذلكالدائمالحلودتعنيالأبديةالجاةأن

.العذابفيالدائمالخلوديعنيالأبدممطالعذاب

كانالذيوإبليس11الرانييوحنايقول-4

حيثوالكبريتالناربجرةفيطرحيغلهم

وليلاًنهاراًويعذبونالكذابواليالوحق

.(02:02رؤ)+الأبدينأبدإيى

أيها11والفريينللكتبةالمحالسيدقال5-

دينونةمنتهربونكيفالأفاعيأولادالحيات

.(32:33مت)ااجهنم
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السبتحفظ

فقد،عدهمموجوداَيكنلمالبتحفظمدأ

لأنهممجنينأي(أدفتست)إِيمهمكان

بل،ام484عامالميحمجئينتظرونكانوا

إليهموصلتلكنها،لهامقاوماَميلروليمكان

والتي(واكسرالثيل)تدعىميدةطريقعن

بحفظوأقنعتهالمعمدانينإلىتنتميكانت

إِذ(هوايت)سزنبيتهمذلكأيدتثمالبت

:تقول

البينجماعةبيننهائ!خمامشقع11

أمريكاوأنرومابقادةالأحديرمومناعري

الوحىحليفستكونلأنهاهامدورستلب

يومأنوتعتبر(31رؤيا)فيالواردالثاني

الوحثى+سمةهوالأحد

.(846صالعمورمآسأةكتاب)

وهوراحةمعاهاعبريةكلمهالصبت-االاد:

الحليقةمنالابعلليومتذكار

فيهلأنهوقدسهال!بتيوماللهباركا"لذلك

أعماله!جمعمنالربإستراح

أذكر11لموسىالربقالوقد،1-3(:2تك)

في11قالكما(:28هخر)"لتقدسهالبتيوم

يكونالابعواليومأعمالكتعملأيامشة

.(2:2خره)ا"للربعطلةسبت،مقديمالكم

اليومفيلأسرالًيلالمننزولاللهفعوقد

rخر)يستريحواحتىالمابع t - V 2: 1I)

ونزيلوالجوانالإنانيستريحأناللهوأمر

vri

فقطفيهإستراحلأنهليسالسبتفياليت

(يفاً.وقدمهباركهلاْنهنمالرا

الجانبمناسرائلفيمرعاًالومهذاوكان

المثتغلينلاراحةالإجتماعيالجانبومنالديي

.(5:21:51تث)والعبيد

إمبوعاً.عيداًالسبتويعتبر

+لالهمقالاٍذاليهودمناليومهذااللهنغوقد

مكرهةهيالخورباطلةبتقدمةتاتونتعودوا

لست.المحفلونداءوالبتالئهوررأس،لي

يثهوركمرؤوس.والإعتكافالإِثمأطيق

(3:1،41اايق)نفيبففتهاوأعيادكم

يحكملا11الرمولبول!معلمناقالوقد

وأعيدجهةمنأوثربأوأكلفياْحدعليكم

اماالعتدةالأمورظلهيالتيستأوهلال

.(26:17،9)كوفللمسيح+الجد

حفظموفوعكانالميحالسيدجاءوعندما

وبينالميحبينالأولىالنزاعمادةهوالبت

حرفياًاليومحفظأرادوافقد،ايهودشيوخ

نأالمسيحالسيدعلمبينماللسبتكعبيد

(:227)مرالإنانلأجلجعلإنماالبت

الإنسان!إِبنالسبتربهوالمسيحالسيدوأن

(:ه6لواأيفاَ!.البتربهو

الاِله؟الربإِستراخمتى

الثالثشنودهالباباتداسةيقرل

اليوموفيأيامستةاللهعملالقديمالعهدفي

اشتراحمتىالجديدالعهدوفيإستراحالسابع
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تكنلمإنها؟السبتيومفيحقاَإستراحهل

عمليةمنراحةمجردكانتال!ملةالراحة

يومباركالربأنال!بيقوللذلك،الحلق

جميعمنإِستراحفيه+لأنهوقدسهالسبت

(r:2تك)خالقاَ"عملهالذكطعمله

عملوبقى،عملهجميعمنالربإيتراح

سوىالانسانعملكانوماذا،الإتسان

لأنالعالملىإٍالموتأدخلتوالحطية؟الحطية

نأممكناَكانوهلموتهىالحطيةأجرة

.؟وموتخطيةالعالموفياللهي!شريح

ثمنودفع،تجسدهفيالحطيةعلىالربإيختصر

بموته،المليبعلىعلقعدماالإنانخطية

هويتمرأنبقىولكنالموتمنالإنساناْنقذ

كمجرديحبلاحتىالموتعلىذاته

كلتفيعبهذالأنه،ماتلْدعادكطيثخص

الأحديومفيالربفعلهماوهذاالفداءقيمة

.الموتثوكةداسوقدالأمواتمنقامحينما

عملهالذيعملهجميعمنالربل!اصتراح

خلقهاالتيومجدداًالطبيعةومخلماًادياَف

.وذسدتمالحة

التيالحققيةالراحةيومهوالأحديوموصار

الذيهذاالأحدويومالقديمالتاٍليهارمز

التيالكبرىللراحةرمزهوفيهونبتهجنفرح

الملكيسلمبعدهاوالتيالعامةالقامةتعقبت

ذلكعند،الكلفيالكلهواللهويميرللآب

ينتهي.لاالذيالكبير+!البتاٍلىندخل

باولالمسمىالأحدفجرقامقدالمحفالسيد

232

أ-42:6لواالإشوع

أولفييجتمعونالأولونالميحيونوكان

قيامةجعلتفقد،للملاة(الأحد)الإسبوع

.الإِسبوعمنالأولالوملهذاخاصةقيمةربنا

قادةيفرضلمالأولالمسيحيالمجمعقراروفي

اليهوديالبتيومحفظالأولىالكنية

.(:28اأعه)أحدعلى

ايومحفظتأنهاالكي!ةتاريخويخبرنا

الريكلأوامرعلىبخاءالإِيبوعمنالأول

داعاأغاطيوسيهبو!د(41:22ديدايهة)

قيامةبهالذيالربيهومالأحديومبحفظ

+نجتمع.يوشيولرالثهيدوقال.لناالحياة

يخرفيهالذيالأولالوملأنهالأحديومسوياً

وفي،وجودإلىوالعدم،نورإلىالظلمةالله

منالمسيحيسوعمخلمناقاماليومهذا

.11الأموات

قداللهإن11لرسولياأثنايعويري!لقداويقول

.11الربيومإلىالحبتيومغير

الميح+السيدالقيمرييوسابيوسقالكما

وليمةغيرمعنافطعهالذىبالعهد(الكلمة)

يومانحلصوأعطاناالصباحنورإِلىالبت

يجباليومهذاففيالحقيقهلراحتهرمزاًالرب

ماوكلالروحيةالريعةبموجبنسلكأن

يومإلىنقلفدالمتيومنعملهأنيمكتا

هذافينجتمعأنيجبأنهلناأعلنوقدالرب

.اليوم
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إِذايلاسبوعاًولوفي11يقول(Y:02اع)وفي

خاطهمخبزاَليكمروامخمعيناللاميذكان

بول!11

11)رؤياهفييوخاويقول ) I 0 : Iفيكنت

موتاَورائيوسمتالربيومفيالروح

11بوقكموتعطما

233

جيرومالقديسيقولكما

يومفيمابعملينثغلونلااليهودكان

يومفيمابعملننثغلفلانحنأما،السبت

المامة.يومأيالرب

يليقنحنأمامنازلهميركونلااليهودكان

البهيسة.فينجقىبلالمسيحبيتنتركألابخا
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ي!وهدش!و

Charlesرسلتازتثارلزأسسهاجماعة

Taze Russellفيأليفانيمدينةفي

الأمريكيةالولاياتإحدىبن!لفالا

بنسلفانياوبدأبولايةأم854ولديةوقد

منسواءكبيراًنصيبأَيتلقولمبايجارةجاته

منمرداكانأنهكمااللاهوتىأوالجامعيالتعليم

درسوقدالصارمةالكليفينيةالتعاليمعلى

وإقتغ(الأدفنتست)البتينجماعةمادئ

لاهوتأنكرالذيأريوسبافكارإقتغكمابها

المسيح.السيد

فيتبذلالتيالمجهوداتكلمنالرغموعلى

أكثربلغتعدادهماًنإِلاعليهمللقفاءالعالم

لثخص.مليونوربعإثنينمن

تسميتمم؟جاءتاينهـمن

الرستَليينمنهاأسماءعدةعليهمأطلقلقد

عليهمأطلقكما(رسلشارلزإلىنبة)

عقدم3191سنةوفي،شهبالاْلفالمؤمين

شهودإسموإختارواأمريكافيمؤتمراممثلوهم

منالت!ميةهذهجاءتوقد،يهوه

.11الربيقوليثهوديأنتم11(34:01اًيق)

السيدأسماءإِحدىوهيعريةكلمةيهوه

القديم.العهدف!الرب

He-ال!ئنهو-يهوه is،فعلمنمضتق

يكوناليهنونة

الدائم=I+!-الكائنأنا-هوأنا-إهيه

234

.أكونالكيونةفعلمنومشتقالسرمدي

النائب()يكون=يهوهأنأي

.(ايكلم)نا!ر=أهيه

(62:4أدق)ففيلهوهإختمارأيفاَياهكلمة

ياهفيلأنا،بدإِلىالربعلىا"توكلوايقول

.الدهورا،مخرالرب

للهموسىفقال(33:151خروج)في+

إلهلهموأقولإسرائيلفيإلىآتيأناها

إِسمهماليقالوافإذا.إليهمأرسنيأبائكم

أهيهالذيأهيهلموسىاللهفقال،لهمأقولفماذا

أرسلنيأههإِسرائيللنيتقولهكذاوقال

.االيكمإِ

وقالموسىاللهكلمثم(،6:23خروج)وفي

وإسحقلإبراهيمأظهرتوأناالربأنا

وأمالثئكلعلىالقادرالإلهبانيويعقوب

عندهم+أعرففلميهوهبإسمي

طه(1:12%أر)طة(28:81مز)أيفأأنظر+

(4:31عاموس)ط!(ه:21هو)كله(33:2أر)

فهماليهوديهمنثنفيهميهوهوشهود

ويؤفون،الأحدمنبدلاًبال!تيؤمون

عملمنالكنيةأنويرونأورشليمبهيكل

نماإللكنائىالناسيدعونلالذلكاليطان

أفكارولهم،يوتهمفيإليهميذهونهم

فهمئيوعيةأفكارلهمأنكماكثيرةصهونيه

وفدالقالًمهنظمهالاًوفدالدولضد

عملمنأنهاويرونالأرفيهالحكومات

للجيش.الإنفمامويرففونالشيطان
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مطراناسلوكالأنجانيافةاينيحعنهمقالوقد

-:مفلوط

محمنةصهيويةشرذمةهميهو،ا"يثهود

فرائهامدمنلتمكنبالمسيجةيتظاهرون

سافرهمهيونيةبدتلولأنهاالميجينبينمن

فهاوليفر،التضليلمنلمكنلافانها

.11الحالفيالجميع

الاْدنت!ت()ال!بتينمعيهوهشهودويتفق

-:نهاأمورعدةفي

حد.الاًمنبدلاَالشتتقديى-أ

الأرضي.الملكوتفيعقيدتهم2-

ميخائل.الملاكهوالمسيحأدفيعقيدتهم3-

الإِنساننفسأنيقولونالنف!خلودعدم4-

الحلود،عقيدةتوجدلاوأنهالجدمعتموت

أساسهاالحلودعقيدةوأن،يخلدلافالإن!ان

طبيعةمنليسالحلودأنويرونالثيطان

الباره.لنفساللهيعطيهامنحةلكنهاالإِنسان

.تحابولاتقوملاا،لثرارأرواحوأن

الإبنلاهوتوفدالثالوثعقيدةفدهم5-

نالالأبناًنويقولونالقدسالروحولاهوت

فيبدأتالبنوهوهذهالمعموديهفيالنوه

اللهليحىولكنإِلهالميحأنويرونالمعموديه

.(أريوسهأف!روهذه)ويطإِلهوهو

-؟أخطرهاكثيرةكتبيهوهولثهود

صادقااللهليكن-ا

يحرركمالحق2-

-الحكومةالمصالحة،اللهقيارة،وأيفاًالخيقة

235

المراقبه.برجإسمهامثهورةمجلةولهم

هصرنيي!وههـشمرد

طريقعنممرفيدعوتهميهوهشهودبدأ

وكانالأصليونانيوهوبولوإِسيروبخايوتي

بالقاهرةالتحريرميدانفيسوناَجريعمل

المقدسلل!بالمراقبةبرججمعيةوأص

الجميةوإِختارت،م591هعاموالكراريس

رمي!لثاع531بالعقارلهامقراً

المركزمننفوذهاالجميةوتتمد.بالأزبكية

.بيويوركالرئيي

القانونبا.مرالجمعيةحل

وغيرقانونيغيريهوهيثهودجمعبةلأننظراً

مدرلذلكمهيونيهحركةأنهاكمامثهره

م?569يونو2بتاريخا5هرقمالوزارمميلقرارا

برججمعيةبحلالإِجتماعيهالشونوزارةمن

لثهود)والكراريىالمقدل!للكتابالمراقبه

الرسمية.الجريدةفيالقرارنشرتموقد(يهوه

يهوهفهودلجماعةيعقدإِتجماعأيفإنولذلك

طائلةتحتانحالفونويقعللقانونمخالفاًيعتر

.العقاب

ي!وهش!ودعقاد

المسيحالسيدلأهرتإنكارا-

وهمالمسيحال!يدالوهيةيهوهشهودينكر

إلهالمحيقرونفهمأريوسلهرطقةإمتداد
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نأيقولونحيث،اللههوليسولكنوسيط

نأفلابد(الماده)بالثرمتمليخرروحالله

OAIIيخلقلكيوميطإِلههناكيكون

لكيالم!يحوهووسيطإِلهخلقفالله(الجد)

العالم.يخلق

آياتإنجياعنيخلفالذياٍنجيلهموفي

مققداتهمبحبويفرونهايترجمونها

عنالرسولبولىيتكلم(:ه9)رومهفي-ا

الجدحمبالميح+وفهمويقولاليهود

."آمين.الأبدإلىمباركاًإلهاَالكلعلىالكائن

إلهالميحالسيدأنويقولونيهوهشهوديرد

اللههولي!ولكن

الكلمةكانالبدءافي1(1:ايو)فينرد

.*اللهالكلمةوكاناللهعندكانوالكلمة

لأنهمكلمهكانوإلهأيقولونيهوهيثهودلكن

الله.هولي!ولكنإِلهالمميحأنيؤمنون

نقا!اللاثنيةلكعلىالاد

آياتخلالمن)اٍلهالمحأننثبت(1)

.(المقدسالكتاب

واحد.إلهسوىيوجدلاأنهنثبت(2)

اللههوالميحالسيديكونإِذن(3)

إله:المسيحانأ،لأنثبت

(32:ات)فيوأخذت(7:41أيق)في-ا

عمانوئيلإلممهيدعىأنه11المسيحعنقيل

معنا*اللهتفسيرهالذي

لْديرإلهبأنهالميحعنيتكلم(9:6أش)2-

وتكونإبناًونعطيولدلنايولد*لأنهيقول

236

مئيراًعجيباًإسمهويدعىكتفهعلىالرئاسة

.ا؟الحياةرئ!ياًبدأأباًيراًقدلهاَإ

11الجسدفيظهراللهالقوىسرهواعظيم31-

.(36:1اتي)

اللاهوتمككلفيهيحلالذي+المسيح4-

.A((2:7كولومي)جسدياً"

اييالربولجيملأنفكمإذنإِحترزوا5-

لترعواأساقفةفيهاالقدسالروحأقامكم

(528:2أع)"بدمهإقتناهاالتياللهكنيسة

دماً.إقتنىإذاإلايتجسدأنيمكنلاوالله

hisبدمهنقولنحن own blood

Theخاصتهبدميترجمونهايهوهشهودلكن

blood of his ownالذيالبحربدمأي

مهأنالتج!دأنيعقلفهلأجلهممنتجسد

يكونالبضرأجلمنالتضجةوفيهالفداء

البثر.هؤلاءدماءسفكبواسطة

علىياتي+هوذايقول(A،:7ارؤيا)في6-

طفوهوالذينعينكلوستنظرهالسحاب

أنا.آميننعم.الأرضقبائلجيمعليهوينوح

الربيقولوالنهايةالبدايةوالاءالألفهو

يثئ.كلعلىالقادرياتيكانوالذيالكائن

والآخر.الأولهوأنا(7:1ا)روْوفي7-

كتابفيأكتبتراهوالذي،والياءلفالاً

الىآسيافياييالكنائسالسبعالىواريل

وإلىبرغاموسل!الىسميرنالهالىأفسس

لىالىفلاديفيالهالىماردسلوالىثياتيرا

....والآخرالأولأناتخفلاقائلأَ.لاودكيه

http://www.al-maktabeh.com



مفاتيحوليالأبدإِلىحيوالاَنميتابهت

كائنهوومارأيتمافأكتب،والموتالهاويه

..هذابعديكونأنعتيدهووما

،احه:إلهإلايرج!لاثانيا

تفعلحشاًواحداللهأنتؤمن"أنت-ا

.(2:91يع)ويقضعرونبؤمنونوالشياطين

إيهلاآخروليىالربأنا+(ه:4هأيق)-2

.+ايص

الإلهآخروليساللهأنانيلا11ً(64:9أيق)-3

.11مثليوليس

إِلهولاالآخروأناالأولأنا11(:446أدق)-9

يخري+

يعيبررالذيهوواحداللهلأنا"(3:03رو)5-

000011بالايمانوالغرلهبالإيمانالحنان

إِلهوالمسيحواحدإلهصىيوجدلاكانإذا!ل!ا

الإله:هذاهوالميحيكون

ميخاليل:الملادمرالمسيحاسميه

نأالأدفنتستثأن-ثانهميهوهشهود"ايعتقد

الميح+إنيقولونيخائيلالملاكهوالم!ح

11ميخائيلإِممهملاكمجردنشا

يحرركم(الحقكتاب)

منالمرفدالعطمالملاكهويسوعالميح+إن

العملبهذاللقيامبالقوةوالمويثحيهوهمبل

الذيميخائلالمدعوالملائكةرئي!إنهالجبار

237

.؟+(اللهثلمن)مفاه

الأبدية(ايخاةهيهذهكتاب)

أثناءالهرطقةهذهعلىالردلنالمبقوقد11

الأدفنتست.طائفةعنحديثنا

منويعتبرونهالصليبيهوهشهوديهاجمكما

إِلىيذهونممنكثيرون11:يقولونإِذوثنيأعل

فيصلباَيملكونأوالصلببيلب!ونال!ض

ا،بنيةمنكثيرفيموجودةوالملبانبيوتهم

فيهوالصليبأنعرفتهلولكنالكن!ة

وئني+أعلمنالحقيقة

الأبدية(الحياةإلىيقودالذيالحقكتاب)

نقولذلكعلىوالرد

بعدحتىالمسيحيحوعبربناالصليبإرتبط

أعلمافإني1للنعوةيقولالملاكإنفنجدقيامته

.(ه:28ت)المملوب+ي!موعتطلباناًنكما

فنجدهبالصيبإفتخارهيعلنالرسولبول!-

يسوعبصليبإلاأفتخرأنلي+فحايثايقول

.(6:41غل)الميح+

يحياالمسيحبلانالافاحياصلبتالميحمع11

.(02ة2غل)في"

وأماجهالهالهالكينعندالمليبكلمةإن11حقا

الله*قوةفهيانحلصيننحنعدنا

.(8:1اكوا)

سراللةال!الرثعتيد!،دينكر

يوعبهايققدلمالتثليثعق!يدة"إنيقولون

تذكرولمالأوائلالمسيجينولاالإِطلاقعلى

أسفارجميعفيواحدهمرهولاتنيثكلمة
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محاولةهيالباطلهالعقيد،هذهان.الوحي

اللهمعرفةمناللهخائفيلمنعثانيةإبليه

.11صحيحةمعرفةيوعالميح!إبئيهوه

صادقاَ(اللهليكنا

رغمثالوثاللهأنتعلمالعالمفييخيرةأديان11

ال!بف!لهاوجودلاثالوثكلمةأن

.،اسالمقد

الأبدية(الحياةيقودالذيالحق)

إتحادكيفيةمستفهماًالدينرجالاًحدسال"إذ

منمرهذاإِنيجيبونهواحدفيالثلالة

معرفةفيالراغبيناللهخائفيولكن...الأسرار

معقداإِلهايعبدواأنعليهميتعذروعبادتهيهوه

يتصورهكالذيالرؤوسمثلثالتركيبشاذ

11ثيونالثالو

صادقأ(اللهليكنا

باطلفرضوهوالتثليثعقيدةصحتإذا11

أعلىمنالعقيدةأصحابرغمعلىاللهوإنحدر

وجودهأثناءفياللهكانالأرضهذهإِلىالماء

منمقاماَوأوفعمرتبةأدلىإناناَالاسبين

للحقيقةمنافسخيففرضوهوالملائكة

11اللهيهوهولعظمة

صادقاَ(اللهليكنا

يعلمالمقدسالكتابأننقولذلكعلىوالرد

الأقانيممثلثالجوهرفيواحداللهأن

*فإِذهوالتلاميذهالم!يحاليدقول-أ

الآببإِيمموعمدوهمالألمجميعوتلمذوا

.(82:91مت)"القدسوالروحبنوالاٍ

238

يشهدونالذينافإن1الرسوليوحنايقول2-

والروحوالكلمةالأبثلاثةهمالصماءفي

.(:7يوها)واحد"همالثلاثةوهؤلاءالقدلو

يعوعربنا+نعمةالرسولبولسقول3-

تكونالقدسالروحويثركةاللهومجةالميح

.(it:13كو2)جميكم!امع

خلقالبدء*فيبالاَيتينالمقدسالكتبيدأ-4

خربةالأرض.وكانت..والأرضالصمواتالله

اللهوروحظلمهالغمروجهوعلىوخاوية

(،1:12تك)"اياهوجهعلىيرف

وهىإلوهيمالعريالاْعلفي(الله)كلمة

ولم،(إِله)إِلوالبراني3لمسالممذكرجمع

الكتابكلفيالعبرانيةباللفةالجلالةإلهـميرد

وإذا،الجمعبصيفةلاإآخر"إلىأولهمنالمقدس

علىيدلالعربيةاللفةفىاللهإِسمأنقيل

ولاالعربيةاللفةإمطلاححبمفردسمى

سبيلعلىإلاالجمعبميفةاللهعنلئئيذكر

بهاكتبالتيالعبريةاللفةأنأجنا،ايعظيم

الإعلاحهذامنخاليةالحمةموسىاًسفار

دليلبالجمعالله3إفذكرهذاوعلىتاماًخلواً

الأقانيم.فيوحدانيتةف!ماعلى

منوخوفأَ،الوقتذلكفيالآلههيعددونظرا

بمعنىإلوهم!11كلمةتقللمللوثنيهالإرتداد

صراحة.القدول!الثالوث

علىالإِنساننعمل11(26:اتك)فيأيفاَ-

نعملالعبريالأصلفيهيكشها"مورتنا

يأكثبهنا"صورتناعلىالإنسانإلويمنحن
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القدسوالروحوالإِبنالآبنحننعمل

كئهنامورتناعلىقولهفي(نا)والضمير

الأقانيم.تعددإِلىإِيضاح

صارقدالإنسانهوذاالإِلهالرب"وقالوالآية-

العبريالأملفي(3:22)تكفا!كواحد

+إثارةماكواحدوقوله،إِلوهيمالربولْال

الثلاثة.الأقافيإِلى

لسانهمهناكونبلبلننزلهلم11قولهوفي-

بعض"لانبعفهملاي!معحتى

الفعلبن-ننزلفيالنونإِن:7(أاتك)

مسبوقينوهماجمععلىونبلبل-تدل

والإبنالآبإِلىيثر-هلم-وهذابالقول

.القدسوالروخ

الق!سحع9الرهيةالوإنكار

اللهيعتبرلاالقدسالروحأنيهوهشهوهيعتقد11

للهالحفيةالفعالهالقوةبأنهيعتقدونوإنما

.مثيئه+يفعلواكيخدامهيحركالذيالعطيم

صادقا(اللهليكنا

وأصفةأولثئمجردالقدسالروحأنيقولون11

قلناكماالمقدسللكتابترجمتهموفيقوة

هرطقاتهملتنايبخاطئةترجمةيقدمون

اللهروحتحزنواا.لا(3.:4أف)فيفمثلا

الفداء+ليومختمتمبهالذيالقدوس

withبهالذييترجموا whichَلأ!منبدلأ

whomثنالقدسالروحأنبهذامؤكدين

+وأما(41:62يو)فيوهكذا،شخصويس

923

بإسميالآبسيرسلهالذيالقدسالروحالمعزي

قلتهمابكلويذكركمشنكليعلمكمفهو

االكم

صادفاً(اللهليكنا

ظهرا،مواتبينمنيوعظهربعدما11

نأإِلىأوريثليمفييبقواأنلهموقاليلاميذه

كلماتمننفهم.إِننا..الأعاليمنقوةيلبسوا

شخماًوليتقوةهوالروحذلكأنيوع

مصدرهامنالنابعهالفعالهالقدوسهالقوةإنه

فهيليسوعيعطيهاوالله،اللههوالذيالماض

.،خدته+أمرهرهنإِذن

الأبدية(الحياةهيهذه)

الأقنومالمدعوالقدسالروحإِلىبالبةأما11

ليسأنهورأيناسبققدالثالوثمنالثالث

المعمدانيوحناوقالالفعالهاللهقوةبلثخما

يوحناكانكماالقدلربالروحسيعمدي!صوعأن

القدسوالروحيثخصاًلي!والماء.بالماءيعمد

يثخصاَ!ليس

الأبدية(الحياةإلىيقودالذيالحق)

ثالوثاًأقنوماًأولثخصاًالقوةهذهفليت11

ثبيهالقوةهذهوعملوليسوعللهمساويأَ

الصادرهوالمؤثراتالدوافعناقلةالراديوبامواج

والتيالإذاعةمكتبفيالمننينأوالحطباءعن

اللاقطةالآلهإِلىوالصورهالصوتترسل

الفعالةالقوةهو.فالروح..(الراديو)الصوت

تابعيإِلىوالمرلثادالتويرأوالتعيمتنقلالتي

وتولدالنئاطوتمنحهما،رضعلىالميح
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.والحمع"بالنظرتدركنتائجفيهم

الأبدية(الحياةهيهذه)

ثخصالقدسالروحأنالدينرجالزعمإن11

نثاواهنأساسعلىمبنىزعمهوثالثروَحي

تضفبكلمةاليونانيالأملترجمةسوءعن

بالأعلالمرادأنوالحقيقةالثخصيهمعىعن

.،1(نيم)أو(ريح)أو(ن!مة)

دقاً(عااللهليكنا

اللههوالقدسالروحأننقولذلكعلىوللرد

(37:1كو2)الروح!هو*فالربذاته

حينماروحاللهأنبذاتهالمشحالدأعلنوقد

فبالروحلهيسجدونوالذينروح+اللهقال

2:2يو)يسجدوا"أنيفيوالحق t).

خربهالأرض+وكانتيقولالتكوينسفروفي

اللهوروحظلمةالغمروجهوعلىوخاويه

.(1:2تك)الميا"+وجهعلىيرف

منىالقديىيقولالمسيحاليدعمادفي-

11حمامهمثلعليهنازلاَاللهروح+فرأى

.(6:!ات)

مني"تنزعهلاالقدوس+روحك-

.(11:اه)مز

لتعليمهم+المالحروحك+وأعطهم-

.(9:02نح)

أينوجهكومنروحكمناًذهبأين-

.(V:931مز)ااأهرب

+الأرضوجهوتجددفتخلقروحكترسل-

.3(401:0مز)

1ا2.

القدلرالروحأقنوميةالمحاليدأعلنوقد

اًناسارملهالذيالمعزيجاء+متىقالحيما

الأبعندمنالذيالحقروحالاَبمناليكم

.(:126يوه)لي"يثهدفهوينبثق

م38اعامالق!طنطينيةمجمعذلكأعلنكما

نؤمن+نعمفائلاًالإيمانلقانونإكمالهفي

الآبمنالمنبثقالحييالربالقدسبالروح

....والإبنالآبمعونمجدهلهنسجد

،الحياهخاعيةيمثلالقدسالروحأتومكانولما

هو،نهحياةغيرمناللهنتمورأنيمكنفلا

هو"فالله،الحياهوهوالجاهورئيساطياهأمل

كلفيالحياهوفهالحياهفيالذيالاْعظمالروح

لهبداءةلاالذيالأزليالروحوهوحيكائن

الروحوعمل،(Iه:3أع)+الحياهرئشوهو

الروحبمواهبيمىماهونانال!فيالقدس

مواهب+هناكمتوعةوهيوعطاياهالقدس

(21:51كوا)واحدا"الروحولكنمتنوعة

وبينذاتهالقدسالروحبينيخزانينغيلذا

الروحببنوافحفارقوهاكوعطاياهمواهبه

الروحمواهبوبينالجاهأعلهوالذيالقدس

.القدس

فيرد،القدسالروحهوالمقموديكونفحيما

مثلالتعريفباداةمعرفاًالقدسالروحإسم

ونلمذوا+إذهوايلاميذهالمحالميدقول

والابنالاَبباسموعمدوهمالأمجمح

(82:99مت)االقدساوالروخ

إ3ِفيردالقدسالروحمواهبيقمدوحينما
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التلاميذوجوهفينفخ11الآيةمثلالقدوسروح

(02:22يو.+)...القدسروحإقبلوالهموقال

النفسخلودإنكار

الإنمانجدتصكنخالدةنفسا"إنيقولون

وترفرفالموتعدروحبصفةفهتتخلصثم

ثانيهشملهالمفطرهالأرواحعالمفيهائمه

الدينسوىهذاولي!.القيامةوقتالجسدمع

منعواالذينالقدماءللممريبنالئيطاني

فيووفعهاالميهالأجيادتحنيطالمومات

يومستعودالنفسأنإعتقادعلىتوالت

11ثانيةالثخصفيحياالجدوتدخلالدينونة

يحرركم(الحق)

كمخلوقبوجودهالثاعرالإِن!انهيالنفس11

عنومستقلةقميزةنفسلهولش.بري

خلالمنأيالمفىبهذاوهوالإنسانيجسده

.11الدنياالحيواناتمثلحيهنفاَوجوده

الأبدية(الحياةهيهذه)

القديمةبابلفيالبارزهالتعاليمبينمناكان1

النفساًنوالإعتقادالآلههمنثالوثعبادة

.+تموتلاالبثرية

الأبدية(الحياةإلىيفودالذياطق)

لماللهأنتموتموتاَالمريحمنوافح11

جسدهفيخللثكلياَموتاَالمحرمموتيقصد

إيىشاعرهحيهتظلبلتموتفلننفسهأما

إِلايخطرلمالسخيفالمعنىهذاإِنكلا،الأبد

فقالت(3:4تك)فينقرأكماإِبليىببال

T I I

قالأستاذأولأنيبدوتموتا+لن!للمرأهالحيه

إبلي!هوموتهاعدمأوالنفسخلودبالحلود

عقيدةهيالمسخلودإِننعماذيبالأكمعلم

لحداعوإيتعملهاالبدءمنذإبليسإبتدعها

لتكبيلهمطلباًوالأجيالالعصورمرعلىالناس

وتقاليدالضياطينلتعاليمالإستعبادبسلاسل

حجرهيالعقيدةوهذه.اباطلهالدييهسان

.الأرضأديانلجميعالأساس

عادقاً(اللهليهنا

الئياطينمنبإِيعازالكذبهالمعلمونجاء11

يقبللاخالدعنصرالم!بانالقائلهبالعقيدة

منجوهرياًجزءاالعقيدةهذهوجعلوا.الموت

نأخافوغيرالمسيحيبالدينأسموهماعقالًد

الميحيالإيمانهدمتقدالنفسخلودعقيدة

االمحيحا

صادقاَ(اللهليكنا

التيللهرطقاتإِمتدادهميهوهيثهودلعل

بالجسدالميحالسيدحياةأيامموجودهكانت

عنالمقدل!الكتابيخبرناإذالأرضعلى

لي!11قالواالذيناليهودمنالصدوقيينطائفة

ماS(:238)أعروح"ولاملاكولاقيامة

وهموالرواقيينديهوريينالاًعنيخبرنا

بفناءيعلمونكانواالذيناليونانمنفلاسفة

لأنناونثربالناكل1دثعارهمكانiإِالإنان

32(ةأكوها)موت+غدا

منونفخهترابمنمخلوتةالبثريةالطبيعة

الأجسادصفاتفيهاتجمعالطبيعةهذه،الله
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واحدةطبيعةفيفهيالحالدهالأرواحوصفات

البشرية.الطيعةنميها

،بالترابالروحإتحادنتاجهيالانانهةالنفس

الروحلوالإنانيهالعاقلةالحياةهيفالنفس

النفس()العاقلهالحياههناكيكونلاخرجت

عنالروحإِنفمالمعتموتالفىأنأي

الذيالمادييخرالجوهرفهيالروحأماالجد

وهيالعاقلةالحياةفيعطيهالإنسانفييسكن

.خالدة

الروحوعنصرالترابعنصرعنمرانهناكإِذن

الانسانيةالطبيعةفكوناببعفهماالإِثنانإتحد

نأملاحظةمعهذا،الإنسانن!مهاالي

النفسحالةفيبعضهامحلتحلقدالألفاظ

سليمانتولتموتلاالروحأنوالدليلالروحو

كانكماالأرضإلىالترابفير.جع11الحكيم

01أعطاهاالذياللهإِلىالروحوترجع

.(V:21جا)

الربأيها11إِيعتثهادهوقتإِسطفانوسوقال

.+روحيإقبليسوع

هيالحياة!اليالرمولبولسالقدي!قالكما

فيالحياةكانتإنولكنربحهووالموتالمسيح

لستأختار؟فماذاعمليثمرليهيالجسد

نأإيثتهاءليالأِثنينمنمحصورفمِاني،أدري

جداً"أفضلذاكالمسيحمعوأكونأنطلق

فيلناكان+إنيقولكما.(2-923:ا)في

أشقىإنناالمحفيرجاءفقطالحياههذه

.(91:اكوها)+الناسجميع

242

وبدونهذاجلدييفنىأن+وبعدأيوبويقول

وعينايلنف!يأناأراهالذياللهأرىجسدي

.(yycy,%:91أي)"آخروليستظران

إبراهمإله+الربقالالمجدلهالمسيحوال!يد

بلأمواتإيههوليس.يعقوبوإلهإسحقوإله

أجاء!عندهالجميعلأنأحياءإله

.:37(2هالو

إنكلكأقولالحق11ايمبنللصأيفاًوقال

34لوا+الفردوسفيمعيتكونايوم :r r).

موفعفيتبقىحيثثموتلاالثريةفالنفس

الديونةيومإلىإِستحقاقهابحبالإنتظار

بكلمةالأجسادتقومالوقفييبوقعندما

.(82،92:هيو)!الرب

النعيمإمامنهوتالبجسدهانف!كلوتخد

.(21:2دانيال)العذابأو

الاشرارابتنكارإ

فيمكاناَالعصيانبعداللهيخلقلميقولون

ودعاهالإِصتعارداثمةنيرانهالأرضجوف

النارجهمإنهايقولونالتيبالهاوية

موتهم+بعدالأثرارنفوسلتعذيبوالكبريت

الأبدية(الحياةهىهذه)

هذ"ثلإبتداعتبعةتقعمن+علىيقولونكما

المحقرهالأيثرار(عذابعمدة)+الباطلةالعقيدة

اليه.الراميهدفههووما؟اللهلاسم

إلقاءفهوالهدفوماالئيطانفهومبتدعهاأما

منيخفروالكيالبطاءقلوبفيالزعر
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العقيدةهذهمصدرلحانهالمقدسال!ب

الله،يكرهونأيفاًوليجعلهم،وأمثالهاغيفة

الحيوانتعذيبعنيتوعالاِنانأنومعلوم

يتورعونلاالدينرجالولكن.فاراكانولو

الظلمسجيةوالرحمهالمحبهإليللهينحبواأنعن

+....تموروابالآثامبثروتعذيبوالقساوة

مادتاً(اللهيكن)

!ذبيختبالنارالمثتعلهجهنمعقيدةناٍ،

تكونأنيمكنلاالموتبعدللأبدالألثرار

غيرانها،كتابيةغيرانهاأصبابلأربعةحققة

عدالةتعارضانها،اللهمحبةفدانها،معقولة

الله"

عادقاً(اللهليكنا

فديةنف!هبذلالمسيحالسيدأنالمعلوممن

لمأحديوجدولا(:26تي9)الجميع!لأجل

اهكذا1ال!بيقوللذاالفداءهذالهيقدم

لالكيالوحيدابنهبذلخىالعالماللهأحب

الجاةلهتكونبلبهيؤمنمنكليهلك

ليس.لحطاياناكفارةالميحفاليد.الأبدية

أيفاًالعالمكللحطايابلفقطلحطايانا

ببهوتآدمفيكالأنه11الرسولبول!قالوقد

الجميع!سيحياالميحفيهكذاالجميع

32(:9كوه9)

عدله،فيكاملأنهكمامحتهفيكاملفالله

هذاللتوبةالمس!تمرةاللهنداءاتيقبلالذي

فإنليوبةالرافضالثريراًمااللهبمحبةيتمتع

يقولحيثمجراهياخذأنلابداللهعدل

3!ا2

ملاعينياعي+إذهوااليارعنالذينللأشرار

وملائكته"لإبليىالمعدهالارإلى

علىتدليخيرةآياتوهناك(2:14همت)

الأثرارمعاقبة

الىوالأبراراًبديعذابالىهؤلاءفيمفي-ا

.(2:64ته)أبديةجاة

منأقطعأوأعرجالحياةتدخلأنلكخير2-

يدانولكالأبديةالنارأتونفيتلقىأن

.(81:9مت)ورجلان

والفريينلليهبةالم!حالسيدوقول3-

منتهربونكيفالأفاعيأولادالحيات!أيها

.(:2333ت)*جهنمدينونة

بحيرةفيطرحيفلهمكانالذىبيسوا4ٍ-

الكذابوالنبيالوحثىحيثوالكبريتالنار

الآبدينأبدإِلىوليلاًنهاراَوسيعذبون

.(2:01.)رؤ

المزيفةات!م،نبوي!رهشمود

ما419عامصياتيالميحانيهوهيثهودإدعى

محةعدمظهرولماالأرضعلىمملكتهويقيم

غيربطريقةجاءأنهيقولونبدأواالنبواتهذه

.السماءفيمملكتهوأقاممنظورة

قائلينينادونفهمالأديانأعداءيهوهشهود

ميحيا.ديناممهمىهاكلي!

الحكومة(كتاب)

الحيطانمنعمنهيالأديان+أنيقولوناكما1
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منوابلايمطرونالذينالألثراروملائيهه

الثيطانوحيمنهيالتيوالتعاليمالأديان

11الناسأذهانوبلبلةوتعييرهاللهإسملتحقير

(الشعوبكلفرخ)

الجىيجرونالثاطينوسائرإبلىا.إن

اللهعلىوالعميانالتمردطريقفيالبثري

انحتلفةالأديانفلالاتإلىويدهورونهم

11والألوانالأش!كال

(الشعوبكل)فرخ

فدفهملنَيوعةأفكارلهميهوهفهود-

وفدالقائمةالأنظمةوفدالأرفيةالحكومات

.وللدا

لأنخطيةالعلمتحيةإنيهو،شهوديعتر-ا

...مورهلكتمنعلايقولالكتاب

244

العسكريةالحدمةيهوهشهوديرفض2-

منها.بِإعفائهمويطالون

القبطيةللكنيسةالمقدسالمجمعقرار

ي!وهش!ودبشا.نادرثوذكسية

،اسمبتين

17/6/9891السبتجلسةفي

يهوهيثهودمنكلاإِعتبارالمقدسالمجمعقرر

الإِعترافوعدم،مسيجينغيروال!بتين

والتبيه.بهماطاصالمقدسالكتاببترجمات

ولاإِجتماعاتهميحفروالاأنشعبناعلى

الهراطقةسالًرفليوتهمفييدخلونهم

والمب!دعنن.
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Theنمولمورا Mormons

المسيحيسوعبكيسةأيفأكنيستهمتسمى

Theالأيامأواخرلقديي Church of

Jesus Christ of Latter Day Saints

فيJosephأ+3أ،اسميثجوزيفأيسها

فيسميثجوزيفولدأم083عاميويورك

م081هعامبامريكافيرمونتبولايةيثارون

رؤياتلقىأنهإِدعىعاماا4عمرهكانوعندما

يأإِلىينفملاأنلهوقالاللهمنخامه

عقائدهم.يكر"الربلأنالكنائىمنكنيسة

يدعىملاكافإنسنواتتلاثذلكوبمد

تلإِلىيذهبأنلهقالMoroniموروني

بايرامنبالقربCumorahكيوموراه

ألواحعلىمكتوبايهانايجدجثبيويورك

ترجمتهابعدأصبحتالألواحهذه،الذهبمن

8.عامإِبريلوفيللمورمونمقدساَكتاباَ fما

ومعهسميثبعدهاوأنثاالكتابهذانثرتم

المديحيسوعنيةا،مؤيديةمنخمسة

بولايةلافايتفيالأيخره"الأياملقدي!

أنهإلاكتيرينأتباعلهعارأنهومعنيويورك

تركهكما،والمعارفهالخريةمنكتيراواجه

سميثأعماليكئفونوبدأواأصدقائهبعض

المدينةفيتمدراييالجريدهفيالأخلاقهيخر

بانالمدينةمجلىمنأمراَسميثفِإستمدر

إِلىفإلثتكواالجريدةهذهطباعةمكانيدمر

منوإثنانوأخوههوعيهفقبضالولايةحاكم

تقديمهملحينحبسهموإشمر،أتباعه

245

لأن،تملمالمحاكمةهذهولكن،للمحاكمة

السجن،هاجموالهالمعاديةالجماعاتبعض

ماf?84عابالبادقمعركةفيسمثوقتلوا

Brighamيوبخبرجهامتلموقد Young

شاذاًإِنساناًبرجهامكانوقد،الجماعةقيادة

إِبنا.56منهملهكانزوجه7Iتزوجفقد

سولتمدينةإلىتابيةومعهبرجهامهرب

Saltلعتييك Lake Citفيوشرعوا

بناءفيبدأواثماعاميلوزراعةالأرضحرث

أكثرمنوالمورمون،بهمخامةبهيرةمدينة

علىومحافظةإِستقراراًالأمريكيةالمجمعات

أولادهميربوننشاتهمبدايةفيوكانواالقديم

السلوكعنذلكبعدزاغوالكنهممتاهيةبدقة

والعاداتالأدمانفيبعفهمووقعالطيب

السيئة.

،وكلياتكناشعدةالمورمونأسىوقد

لمراكزيختارونالمورمونكانماوكثيراً

منعددإيثتفلوقد،هامهأمريكيةحكومية

الأمرييهةالجامعةكياتفيالمورمونعلماء

.بالقاهرة

عندالعجيبة،المعتكاتا!رطتاتبعض

d"اءر

المقدسال!بصحةإيكار-ا

كانإِذااللهكلمةهوالانجيلأنالمورمونيقول

أنهيقولونولبههم،عحيحةترجمةمترجماً

محيحةترجمةهاكتكونأنيستحيل

حزفتقدالكاثوليكيةالكني!ةأنطالمالمنجيل
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فالمورمونلذلك،اللهكلمةمنمهمةاًجزاء

فيثقتهممنأيخركتابهمفيبالاْكثريثقون

التعايممنيهراالمورمونأفافوقد،الاٍنجيل

قدالكاثوليكأنبدعوىالمقدسال!بإِلى

الإنجيل.منحذفوها

الكنيسةيمئلونأنهمالمورمونيدعى2-

باقيوأماالمحيسوعأسسهاالتيالحققة

اليدأرادهاالتيهيفليتالعالمفيال!ئى

المعح.

نفسعلىالمورمونيهابأنأيفاَيرون3-

.المقدسالكتابعليهاالتيالأهمة

246

الذينهموحدهمالمورمونأنيرونكما-4

الثالثة.الماءفيم!ناَلهمسيجدون

الأرضإِلىالميحالسيديجئأنقبل5-

العالمفيالمورمونسيجتمعشهألفليملك

فيمعأَاليهودسيجتمعكمامعاَ،كله

أورلثليم.

قامةهناكشكونسنةالألففهايةفي6-

الجديدةالأرضوسيدخلالجميعوميدانثانية

إبليسأما،اتصيتحمْونالذين

عددمعجهنمإلىسيذهبونفماِنهموملائكته

أثعإرتكبواالذينالرمنجداقليل

الحطايا.
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مصرفيتستاتتيه9البر

فيممرفيالبروتتالىالمذهبإعتاقبدأ

ففيعثرالتايحالقرنمنالثانيالنمف

التابعونالأمريكيونالمرسلونبدأام4Aaشة

الثمالةأمري!فيالمتحدةالمضيجةللكنيسة

بولوبخمكيجالدكتورفكانالمذهبهذابخثر

للعملالمؤسينأقدمبارنوتالديهوروزميله

الإرسايةهذهنجحتلقد.أم45Aسنةمصرفي

أخفقتحينفيهدفهاتحقيقفيالأِمريكية

فجاءتبروت!تانتيهإنجلبزيهإرسالياتقبلها

كليةوإمتحتامAt.سنةاٍنجليزيةإرصالية

الأرثوذكسالأقباطالقوسلتعيماللاهوت

لمالحالبطبيعةولكنهاليدرمسترإشرافتحت

المذهبينمنكللأِختلافنجاحاَتصادف

فاغلقتوالبروت!مانتيالأرثوذكي

تتبعأخرىإِرساليةأخفقتكما،م8841سنة

هدفهاكانايمكتندافيالمثيخيةالكيسة

الإيكندرية،فيايهودبينالمسيحيةنثر

نفمفاٍ،الجاحلهايقدرولممدارسففتحت

إلىهوجيوحناالديهوروهوبهاالمرسليناًحد

الرجلهذاف!نالمثجيةالأمريكيةالإرسالية

مصرفيالإنجيليةالكيسةبناءفيالأولالعامل

بإسمممرفيالبروتسانتيهتاريخيقترنكما

التثيرحركةفيإستمرالذيوطنالدكتور

مدرسةمديروكانعامآَوخمسينخم!ة

منسةئلاثينذهاءالإِنجيليةاللاهوت

فيهوجالديهورإنفمأم619إلى8861سنة

247

الدكتورالأمريكيالمرسلإلى8571!نة

التبشيرميدانفيعوياًعملاوقدلانسنج

التب!ئيرعملفيمنواتخمسإنقفاءوبعد

إعتقالقاهرةمديةفيم9851يصةفيأي

الممريينمنإثانأثخاصأربعةالبروتشانتيه

وأرمني.وسوري

أيةقدماهتطاعدماالمرصليعملهثئواًول

الناتأوالبنينلتعليممدرسةيثئمدينة

لبينمدرصةأولالأمريكيةالإرساليةفانئات

لتعليممدرمةوأولم851سنةهالقاهرةفي

I.سنةالبنات Alميهجمزفإِفتتحت،م

ثمالقايينحارةفيالبناتلتعليممدرسة

ثانيةمدرسةالأمريكيةالأِرساليةإفتخت

ما286سنةوفي،الأزبكيةحيفيللنات

الموسكيمدخلعدبمبانبالثاسيدتبع

مدرسةفنقلتتعليميهبخدماتلقيامها

المبنى.هذاإيىالأزبكيةمنللبنينالاْمري!ن

للبنينمدرمةافتتحتفقدالاسكندريةفيأما

وعندمالبناتأخرىومدرسةام685سنة

القاهرةمنناطهمقرهوجيوحناالدكتورنقل

فينجدهم861هيعةيرفبرافيأسيوطإِلى

باربعهْللبنينمدرسةيفتتحالعامهذامنمارس

كانم!نفيتلميذتينللباتومدرسةتلايذ

إنجازهوجالدكتورينتظرولمإسطبلاًتيمن

بالحصر.اظجرتينففرشالمقاعد

م861هسنةنلامذباربعةبدأتالتيالمدرسةإِن

العرينالقرنمنالاْولالنمففيمارت
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ونظامهاالثاهقةمبانيهافيتفارعكلية

فيمجيدتاريخولهاالجامعاتأرقىالبديع

ممر.فيالتعليم

الأمريكيةالمدارسمنالأساسيالفرضوكان

البروتانتي.المذهبنثرهومصرفي

المدركةقمد!الي!هوجالدكتورقالحيث

الأدابوتحسينالعقلتهذيبمجردالإرسالية

الاْياسيغرفهاولكنالدينيةابادىْوتعيم

بهذايقومونوطينعمالإعدادهووالأول

فيالمرسليثفلأنرأىومن.العظيمالعمل

وهوواحدغرضالىإِلايرمىألاينبيالمدرية

الطيعيةمواهبهمويثحذَالثبانهؤلاءإِعداد

وخدامومبشرونمصلحونمنهمليكون

.11للكلمة

تسقانتيهالبروإكمشارمة9مقا

الإرساليةبهقاتالذيالكبيرللناطكان

أقباطفيكيرأثرأسيوطفيالبروتسناته

دلحتريولرالاْنجاالأقباطبطريركدفعممامصر

أحواللتفقدالميدإِلىبرحلةيقومأنالثاني

الرحلةهذهفيمعهاًصطحبوقدالأقباط

التاسعالفرنفيالأقباطالدينرجالاْفصح

فيلوثاؤسالقمصاللاهوتيعشر-العالم

إِلىإسماعيلالخديويوقفوقد...إبراهم

الحديوىرأىفقد،ديمتريول!الطريركجَانب

إِلىينقلماالأجنبيةالإرسالياتحضورفي

ظلممنيرونهمارجالهابأقلامالأوربيةالدول

248

الحديويوفعثممظالمةأخباروإيخشاءالفلاحين

فيالمديرينوأمرابطريركتصرفتحتباخرة

فيلهالجودومماحبةبمساعدتهالصعيد

والمراكزالمديراتإلىالأوامروصدرتتنقلاته

..بالعاكررسماباستمَباله

وإتفقتأسيوطباقباطالبطريركإجتمعوقد

البروتتانتمدرسةمقاومةعلىكلقهم

البروتانتبحرمانمنشوراالبطريركوأمدر

رحيهواعلثمإلهميميمنوجميع

الأشفويرىقوصإلىوعلخىبالباخرة

فيينجحلمأنهإبسيدورسالأنباالعلامة

مهمته.

أقطا!+أحدم!ثرقىليبالق!ويلتص!

لاتزاعالأقباطلثعبالعذر"البروت!انت

الىوضمهمأحفانهامنكنيسهمأبناء

:مقولالأخرىالطوائف

كليثاهدونأنهممعذودينالأقباطأليس11

يكونواأنينبغيمنأوأبخاءهمتاخذطائفة

حابهم،علىكنائسوتؤيع!أبخاءهم

ايافهايمنإلامؤسسوهافيهايدفعلمكناذس

دماءدفعتالتيالقطيةالكي!ةبخلاف

ذاتمنتبذلوجعلتلتاسي!هاثمناَأبخائها

التراثذلكعلىلمَىطويلةقروناَجاتها

يثقتنعم،الأباءمنتملقهالذيالجليل

حرفيةنيرانوسططريقهاالقبطيةالكنش!ة

منتخرجأنوإشطاعتمجازيةويران

الدعروسبهانعمدتالتيالنارمعمودية
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كلوتحارببهوتتمسكتاريخهاتعتزالمكمله

.بسوء*التاريخذلكيمىأنيحاولمن

إنتثارعواملأنسوريالرياضالأستاذويرى

-ةهيالبروتاته

عنالقطهالكنيسةتخلف:الأ!لا!!كل

كانفقدالأجنبةالارسالياتنئاطمواجهة

منتخرجوا،رفيعةثقافةممفونالمرملون

سلحينف!نواإسكتنداأوأمريكاجامعات

ينما،مذهبهملنثربالحماسمزودينبالمعرفة

الوقتذلكفيالأقباطوالوعاظالقسىكان

فماالمرسلينتقدمإِلىبالنبةتاخرحالةفي

الروتالي.الزحفوقفإستطاعوا

فيجهداًيدخرلمالثانيديمنريوسالباباإن

بجافيووقفالروتشانتهنثرمكافحة

ولكنحدأقمىإلىياندهإسماعيلالحديوكي

جانبإلىووقفأقوىكانالبروتتانتطتيار

ياندونهم.الدولقناصلالبروتتانت

منإبتداءالأتباطيخهيثغلالذيالوقتوفي

وببن?j.IJالاكليرببنبالنزاعم871هسنة

هذا،ألفائهأوالمجلىهذابقاءحولالمليالمجلس

كحرلسالبطريركب!بعادانتهىالذيالزاع

ديرفيإقامتهوتحديدكربمقرعنالحاص

الإرسالياتكانتام398سةابراموس

،والكإتالمدارسلن،نفوذهاتمدا،بخبية

الأرثوذكسبتحويلوتقومالمؤسساتوتقيم

مارتحتىالبروتتانتيالمذهبإِلى

المصرين.منJ'hlعفيدةالروتشاتيه

vim

باعمالالارسالاتفبام:انن!الطكل

يقول.إليهمالناسإستمالتمجهإجتماعيه

المستثفات+فانئاتسلامهجرجسالديهور

للنال!المحانيهْبالحدماتوقامتوالمصحات

التيوغيرهاهرملمتثفياتذلكومثال

لل!عبمجانيةتكونتكادخدماتقدت

القائمينوتقديرحبإثارةإلىبذلكوهدفت

.الاْعمالهذهعلى

فلولاالمدارسبمانثاءالاِهتمام:انلثا!كل

ففيالنجاحللأريعالياتقدرماالمدارسهذ،قيام

U.aمبادىًالمذهبالطالبيتلقىالمدارس

بالروحمتثبعاًويتخرجالبروتستانتي

مجالكانالمداريرنشاءإإِنثمنتيهالبروتستا

فكانالثانويهْالمدارسمنللمتخرجينعمل

يعينونباسيوطالاْمريكيةالكليةخريجو

المدارسفيمدرسينأومبثرينأوقسساً

كليةدبلوموكانبالقرىالمشرهالانجيليه

العامهالثانويةيعادلوهوالأمريكيةأسيوط

لتعيينالإنجليزيه-مؤهلاًاللغةفيتفوقمع

ممر.فيالإنجييهالمدارسجيمفيالمدرسبن

فيمدريةخمسينهوجالدكتوراًنثاوقد

خريجيمنجم!عهممعلمآَتعونبهاالصعيد

درجتولقد،باسيوطالأمريكيةالكلية

الدكتوررأيإتباععلىالإنجيلةئسالكت

إقامةفيالأسراعفيالمرسلينمنوغيرهوط!ن

مخمصمكانكلبجانبليعلحممعهد
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وفييومماء+كلوفييوهيةمدرسةالبناء

كنيسة.يستعملالأحدصباح

الياللاهوتقدارسإئاء:الاايحاطول

القسسفيهاليتخرجالإرساليَةلقمهاكانت

البروتستالنالمذ!بعلىالممريون

إِتاءإلىبأسيوطهوجالدكتوريعارعولقد

الفسىلنخريجاللاهوث(عف)قدم

طلبةتوزيعطريقةإِنبعأنهكماوابثرين

القرىكنائسعلىالعيففياللاهوت

المدرسةفعلتهمااوهلىالوعظعلىللتدريب

أتئتالتيالأرثوزكىقباطللاًالإكيريكية

اللاهوتقمإنثاءبعدأيأم398سنة

أنئتوكذلك،سنةثلاثينبخحوبأليوط

وليمالدكتورعينالتيبالقاهرةاللاهوتمدرسة

منمديرهاوكانم8781سنةبهاأيعاذاَهارفي

6Iإِلى8861شة RIأندراويرالدكتورم

الدكتوريقول،الكبيراللاهوتيالعالموط!ن

أنهوالإرساليههموكانءمهجرج!

اللاهوتقسممنطلبتهامنكبيرعددتجخرج

ويتضح،المذهبهذاخدمةفييعبحواوأن

بينفيماالحريجينإِحصاءمنذلك

P415&871هيعتي tحملقدأنهوذلك

منلثخصا88Iَالأمريكيةالكليةدبلومعلى

مجلسفي34و،قحناأصبحوا07هؤلاء

اللاهوتبكيةطلبةأصبحواا6والكنشة

.بالفاهرةالإنجيلية

إعتنفواقداثخرجينأغلبيةأقذلكمقوببن

0Yo

لها.يدعونوعارواالبروت!متاتيه

فىأسرتينأغنىإِعتناق:الخاالسالعاول

أسرتاوههاالروتستانتيالمذهبالأتجاط

خياطواعففكان،لاسيوطوويماخياط

رهوأسيوطفيالروتانتيهإعقنجطيأول

إِلىسفرهعندهوجالديمورإِلقلالذي

قبلمنترددقدوكانام86ه!ةأسوط

إِعتنقكما،بالقاهرةالإريعايةمركزعلى

بقطروويصاويصابقطرحناالبروتعتاله

ممرأقباطفيأمرةأغنىويصاألعرةوكانت

القرنوأوائلعشراياسعالقرنأواخرفي

الع!ثرين.

وقادةالإكليروسبينالزاع:ا!سكلا!

الدينرجلأنذلك،الثب(أراخنه)

علىالسيطرةحبإلىنفسهت!2الأرثوذكسي

مبيلفعلى،مركزهكانمهماعلمانيكل

كنيةمنناظربيننزاعيحدثقدايخال

وأأمقفأوالقريةفىفج!الأعان-وبين

وأالأعيانبعضفهجرالمديةفيمطران

الأرثوذكسيةالكليعةالقطيال!ثعبأراخنة

الأِنجيلية.البهيسةفيعفواوينفم
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اسمايعالباب

حةةلما

وأجامعةواحدةكي!ةكانتالأولىالكنيسة

كلهاالمسكونةتث!ملمسكونيةكني!ة

بالمعنىليسلكنبالكاثوليكيةت!مىوكانت

تفمالتيالجامعهبمعنىإِمْما.حابالموجود

ثنودهالباباقداسةلْمدهماهذاولعلالكل

-:تالحينايالث

أنناحيثمنكاثوليكيةكنيحةكبا!نحن

منإليثوذيهةبهيةأناكمارسوليهجامعه

أنناكماالإعتقادعحيحيإننايخت

الإيمانخارجهوماكلعلىنحتجبروتتانت

الكنيسة،جماعهليتالكيسة.المحيح

والرسولالمحج!دلأنهاهذاكلمنأرفع

+أتميقول(2-7ا21:2كوا)فيبولس

يؤكدلذا،أفراداً"وأعفاؤهالمسيحجد

واحد.جسدوالكي!ةالميحأنالريول

،الا-ة:في

طبيعية،وحدةهيعهان!تحدثاييالوحدة

قدفهو،بالميحإتحادناحقيقةعلىقالًمة

فيالأولادتئاركتد+فإِذوالدماللحمشاركنا

فيهما*كذلكأيفاًهوإِلثتركوالدماللحم

هيطبيعتنافيالمسيحثركة(2:41عب)

فيمثلنا،مناواحدعارقدلأنهطيعيةثركة

Vol

اءيثئكلذبإِخوتهيثبهلثئكل

والمقطسئالمق!دسلأنوأكفا(ا:7-2عب)

ن%يخيلاالببفلهذاواحدمنجميهم

قاجمالمةالوجدةهده،11؟ا2عب)"إخوةيدعوهم

الانيآدمفيواحدالكلأنأسايعلى

الثانيآدمالمصيحولذللث(12-21:روه)

يتغيرلانفسهوهوواحدفيمعناالكليجمع

11واحدإلىالمتفرقيناللهاْيخاءليجمع

أدمفيإثتركناكمالذلك.(52:اايو)

فيوحدتاوتصبحالثاننأدمفينشتركالأول

هذهالأولى-الوحدةمنييهنهرأقوىالثانيأدم

وهيجسدالكنيسةهيالثانيأدمفيالوحدة

لأنأيضاًسريةهيالوحدةهذهولكن.الم!يح

المِيحفئنثشرك3لأنتؤهلناالطبيعيةالناحية

%دمطبيعةفيإثتراكنامثلطبيعيبشكل

لالأيمانإِلاالضركةهذهنملكلاولكتالأول

عملمكللِىقائمةإِنهاالحقهالمسيجةوبالحياة

الذيهووحدهالروحلاْن.فيناالقدسالروح

المسيحهوالذيالجدفيأعفاءيجعلنا

واحد+جصدفيكبااٍعتمدناواحدبروح11

.(:2113كو1)

إلىتحتاجولكنطوجاهزهمهيأهالوحدةهذه

ومنالحاةمنتنبعالممارسةوهذهالممارسة
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إزدادتكلماالأسرارمنأخذناكلما.الأسرار

مفاعيلإزدادتالوحدةإزدادتوكلماالوحدة

المسيحجسدناخذعدماولذلك،فيناالأسرار

+اٍجعلنانقولالإلهيالقداسفيالواحد

أسراركمننتناولأنسيدناياكنام!شحقين

نكونلكيوأرواحناوأجادنالأنفناطهارة

+......واحداَجحداً

للنالرثكمكلالكنيسة

منلوحناإنج!لمنعرالسابعالإعحاحلعد

بالثالوثالكيةعلاقةعنالهامهالنصوعى

تمبحسوفالكني!مةأنربنايؤكدجث

فيإحفظهم،القدوس!أبيقالعدماواحداَ

كماواحداًالجميعليكوناًعطيتنيالذيإِسمك

نأالمؤكدومن.(اا:71يو)واحد+نحنأتا

والإبنالآببينوالتامةالكاملةالثالوثوحدة

إِليهيتطلعالذيالمثالهيالقدسوالروح

درجاتأعمقإِلىللومولبالمحالمؤمنون

كيرل!القديسويعلق،وكمالهاالوحدة

-:فيقولالنصهذاعلىالإِس!دري

العقلإتحادفيتلاميذهيحفظأنيريد"أنه

لهموصارمعاًجمعواقدكانوالوكماوالهدف

الأخويهالمجةروخهوواحدهوروخواحدةنفس

لاالتيالقويهامحبهرابطةمعاَتربطهمواْن

رغباتهموتعبحإتحادهميكمللكيتنكر

الأببينالطبيعيهللوحدهفابههموحده

ولامنفصلهولامنقسمهيخروتبقىوالإبن

ولاالعالمهذاقواتمنثئعليهايقوى
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إلىتقودالتيوشهواتهالج!درغبات

إتحادهميبقىبلالأهدافوتعددالاختلافات

فيهمالكائنهامحبهوبقوةوالقدايصهالتقوىفي

لجيموكانالأعمالسفرفيمذاعنقرأناو!د

واحداً"ونفساًواحداًقبًآمنواالذين

القدسالروحمنالإتحادوهذا.(4:32أع)

عندمابوفوحبولسالرمولتيعبرماوهذا

نحنلأتاواحدوروحواحد+جدقال

جميعاًلأتاالميحفيواحدجدالكثيرين

(017:1كو1)الواحد+الحبزمنتناول

يأالواحدالروحمنالمحهأخدناالذينونحن

الرمل()مثلهمواحداًنصبحالمحروح

،الروحنضفينحتركلأنناواحدجد

فيتلاميذهالآبيحفظأنالميمأرادوهكذا

يفرتهم.أنأحدلايقدرحتىالروحوحدة

أجلمنليىالم!يحيسو2ربنايمليلذلك

فيانحتارينكلأجلمنبلفقطعثرالإتنى

يكونأن؟صلاتههدفهوفما.....عمركل

واحداً.الجيم

وجودرغموباللهالآخرمعكلنتحدولكي

فرادتمنالكللأنوآخريئخصكلبينفروق

الوحيدالإبنأنإلابهالحاصوجسدهوروحه

مسورةوحسبحكمتهحسبالوصيلهجهز

باركجسدهأيواحدبجسدلأنه.الآب

سرفيويأخذونهبه!ؤمنونالذينكلبالوحدة

الإفخارس!ا()أسغاًف!هالذكاا.فخارصياا

نأيمكنهومنمعهواحداًجداًكلنانمبح
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طبيعةبوحدةإتحدواالذينويقسميفرق

واحدهوالذيالمقدسجدهفيمعاوعقدوا

الواحدالحبزفيإشركناإذالأننا.الميحمع

يقبللاواحدالمحلأنواحداَجدانصبح

الم!حجسدهيالكنشةلذلك.التقيم

القدي!قالحبماأعفائهكأفرادوكلنا

المقدسبجسدهبالميحإغدناكبالأننابول!.

غيرالواحدأيأجادنافيأخذناهأنناحيث

ويىلهمملوكهأعفائناخدمةتمبح،المنقسم

ولكنالرأسالمسيحيصبحوهنا،،نفسنا

المعيحيينمنالمكونجدهتمبحالبهيسة

الكلطتبهذههذالنايبرهنبولسوالقديس

مضطربينأطفالاًبعدفيمانكونلالكي

بمكرالنالربحيلةتعلإلممريحبكلومحمولين

ننموالمحبهفيعادفْي:بلالفلالمكيدةإيى

الذيالمسيحالرأسهوالذيذاكإِلىثنكلفي

كلبمؤازرةومقرنأَمعامركباَالجدكلمنه

يحملجزءكلقياسعلىعملحسبمفمل

:4أف)امحبهفيلبنيانهالجعمدنمو i6ا-i.)

؟الرحة!لماذا

الواقعيمرالاًهيالمسيحيةالوحدةلأنا،لأ:

فييتدفقالذيالملحالمطلبوهيالطبيم

نطلبفنحن،ومثاعرناقلوبناويهزكيانا

نأونريد،الم!يحنطلبلأننابدموعالوحدة

نذوقأننريدلأنا،واطقبالروحنعيثها

وحدانيتهب!رونستمتعحبهونعيشالميح
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الحبجوهرهيالتيالوحدهْهذه،الآبمع

هذهطلبإِلىيدفعنانفسهالميح.الإلهي

بلفقطهؤلاءأجلمنأساللستالوحدة

بكلامهمبييؤمنونالذينأجلمناًيفاَ

الآبأيهاأنتأنككماواحداًالجميعليكون

واحداًأيفاَهمليكونوا،فيكوأنافي

مكملينيكونوافئوأنتفيهم.أنا...فينا

أحببتنيالذكلطالحبفيهم.ليكون..واحدإلى

1r-يو)فيهمأناوأكونبه :.riv).

سرهوالذيالم!يحصرلناأعلنمحبتهفيالله

فيباطياةلتغالألمتفمالتيالجامعهالكني!ة

الالهيالحبهذانقابلأنبخايليقلذا،الميح

البعضلبعفناقبنابإِتصاعايجابيآالعملي

تفيلاالوحدانيةهذه.الروحوحدانيةفنحمل

بلالبعضلبعضنامتثابههنسخةنكونأن

أعطيتالتيالمتباينةمواهبنالناأشخاماًنكون

لبنيانالآخرأحدنايكمل،معاَللعمللنا

نفوصنا.وبنيانالكنيسة

الوحدةبلالإنقسام3إليسالكنيةإسم)

فيواحدةكني!ةتكونأنيلزم،والإِنجام

فيمنتضرةكثيرةبهاصْوجودرغم.العالم

.(كثيرةموافع

النمهبيديرحناالتيى

المنتضرهالمتزايدهتمارهاتمتدواحدةالكية)

النورأنمعالكثيرةالثمسكآثعةالجمهوربين

الجذرلكنالكثيرةالثجرةوكأغصان،واحد
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يبغواحدالنورلكنالعالمعلىآلثعتهاترسل

.(منهاتنتغلاالجسدووحدةموفعكل

يرنوياكبرلشميدا

لتجدالمذبحإِلىتتطلعقامهامنذفالكنيسة)

وعلةحيانهافتجد،الواحدالذيحالربجد

المسيحمعبالوحدةتنعمخلاله،وجودها

ماوهذا.لهحياَواحداًجداَوقيامها،الواحد

-:منهاالاْولىالليتورجياتبهلثهدت

علىمبفراَمرهكانالمكسورابخزأن+كما

.واحدا(خبزا)ليمرجمعوقد،التلال

في.الأرضأقاصيمنكي!تكإِجمعكذلك

ملكوتك(

ادي!اكيةرجيهليتو

مفحى،فيماكانتالحبز.هذاعنامرأنكما)

معاًجمتوقد.الجبالعلىمرهبعثرتقد

المقدسةكنيستكإِبنكذلك،واحداَوعارت

وإجعل.وبيتوقريةوبلد،ومدينهأمهكلمن

.(جامعةحيةواحدةكنيةمنها

بيرناسرلاستفاجيارليتر

الفالرليبالإيماناشبهالوحد!لانيا:

معالجوهروحدةفيالقدوسالثالوثينفرد

لأنلهاثيللاهافالوحدة،الأقانيمتمايز

يحملونبينهمفيمامتمايزونوهمايالوث

جوهروجودمعآخرجانبومن،الجوهرذات

الواحدوكمالأقنوميتهأقنومكليفقدلاواحد

الآخرين.كمالهو

نأينبغيالكنائسبينوالوحدةفالضركةلذا

254

بوسيلةمعاَالكليخمهرأنأساسعلىتقوم

وأالمحليالكرلميثخمةنقداندونروجة

للآخرين.مساواته

نماإِالسلطةطلبأوالرئايمهعلىالت!ابق

.القدوسبالثالوثتثبههاعنالبهةينتغ

الكنسيالهيكلمولتمانجورغونإنتقدلقد

المونارخبةمفهوميزيلأني!تطعلمالذي

مثالاًالبابويةالسلطةمقدماَ،المطلقةالإلهية

لذلك.

أقطابأحدالبرازيليبوفليوناردوويدعو

القدوسبالثالوثالمثلإيىايحرر(لاهوتا

والديموفراطيهوالمشاركهالأِشراكيهأنموضحا

الإِيمانمعتتطابقفقطليسوسائلهي

،ايالوثعقيدةمنومتنبطهبلالميحي

الإتجماعيمروعناهوالثالوث)مثلافيقول

اجتماعي،ابمانينهجهوفايثليثإذن.(الحق

فيوتدركهوتمارسهتحياهأنبالكنيسةيليق

الم!كونيه.مجامعها

فيال!ملطهتركيزمحاولةإِنتوضيحأكثرفي

إنحرافهوإِمْحامعينكرلميفياًومعينأسقف

بالتثليث.المرتبطالتوحيدعن

رفضهوالتئليثمثالفإنإِختصارفي

وتادلللمثاركهإِحترام،المطلقهللمونارخيه

ماهذا.الآخريهوتايهدالأشخاصإِحترام

مجامعأردنااٍنإِعتارنافينصنعهأنيجب

صادقة.به!يةمسكونية
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المسيحبجسةالكنيسةتشبيه:ثالثا

-0(%:LYgj)2ا:2)اكر V))22023:ات(

المؤمِنبينالوثيقالإرتباطيتينالتشبيههذافي

هوالذيالمسيحوبينوينهمببعضبعفهم

للكي!ة.ابظوريخرالرأس

الكن!ةيثبما(11:2كو2)في-أيفا

وتثبيه،للم!يحاتحطوبهالعفيفةبالعذراء

لأنالكني!ةوحدةعنيعبربالعروسالكنية

ن!ثيدفيكقولهفقطواحدهعروسالليح

وهيواحدهكاملهحماميلكنالأنالثيد

.(:68ش)لأمها"وحيدة

الكني!ةوحدةمؤلفهفيكبريانوسأشاروقد

الطانعملمنهـصاوالهرطقهالثقاقأنإلى

منالمؤمنينوحدةعلىخطراأشدواْنهما

ويفدانالإيمانيهدمانوأنهماالإضطهادات

يظلأنميحيكلعلىيتوجبوأنهالحقيقة

كنيسةإلايوجدلاوأنهالجامعهالبهةفي

.واحدة

يشيرالربانيه-فيماوالملاة

المؤمنينوحدةذاتهاحدفيكبريانولر-توجب

وأوجبتالمفردلاالجمععجةفيجاءتفإنها

،11أعطي11لا+وأعطا*،"أبي11لاا"أبانا11القول

ولا11لاتدخلنا"".ولا،لي".ا.أغفرلالناوأغفر"

.ااخلنيتد

Yoe

-ةلواكالزر

لىإرسالتهفيالريمولبولسالفديسأوفحها

نأالربفيالأسيرأناأسالكم11أفس!أهل

إليها.دعتمالتيللدعوهيحقكمات!لكوا

.اًنا،وبطولوالوداعهالقلبتوافعبكل

أنمجتهدين.المحبهفيبعضاًبعفكممخملهيئ

جسد.السلامبرباطحالرووحدانيةتحفظوا

رجاءفيأيفاًدعيتمكما.واحدوروحواحد

.واحدهمعمودية.واحدرب.الواحددعوتكم

وبالكلالكلعلىالذيللكلواحدوآبإله

.ااكلكموفي

الكيسةبهاننتالتي"واحدةكلمةإن

قانونفينقولعندما،لهاجوهريهكمفه

السيدأنتعني+وأحدةبكني!ة"انؤمنالإِيمان

مت!اويهAbمتعاكناشعدةينثئلمالميح

إِستعمللقد.وحيدةواحدةبميسةأنشابل

مرتين:الكنيسةكلمةالم!يحالشد

أنتأيضاًلكأقولواًنا11ىالأولالمرهفيقال

كنيستي+إِبنالمخرههذهوعلىبطرس

لملوان11الثايهالمرهفيوقال(61:81مت)

منيحمعلموإِن.للكنيةفقلمنهمي!ممع

والعشار"لوثنيSعندكفليكنالكنيسة

جداَمهمانالقولانوهذان،(817:1مت)

عيةفيكني!ةكلمةذمقملكيهمافيلأنه

الدعوهفيوأسانيهمهمةحجةوهي،المفرد

موتعنمتنثاًقيافاقال.الكنيسةوحدةإيى

واحد+إلىالمتفرقيناللهأبناء+ليجمعَالميح
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المسيحال!يدنظرفيوالكنيسة(11:52يو)

يسوعالربقال.واحدلراعواحدهربتمتل

منليتآخرخرافولي11(01:11يو)في

فتمع،أيفاَبتلكآتيأنيبفيالحظيرههذه

واحد+.وراعواحدهرعيهوتكونموتي

هيبولسالرسولعنهايتحدثكماوالكنيسة

اجد1(7:2هأف)الواحده"االمشحا!عروس

.(ه:21رو)الواحد+المسيح

فيتتحدأنهاحيثمنواحدهالكيةإِن

ناجةمنتوحدالإِيمانفيالوحدهوهذه،الإِيمان

توحدآخرىناحيةومن،انحلصبالربالمؤمنين

بكلنهتمأنيجب،ببعضبعفهمالمؤمنين

هذهروحيهوحدةمنبيننامانحفظأنإجتهاد

وربطالقدسالروحوحدنابهااليالوحده

الذيالسلامبرباطببعضبعفهمالمؤمنين

إِلىتيرواحدجدوعبارة.المجهعلىبقوم

الذيبالج!ديثبهتالكنيةلاًنالكنيسة

روحوعبارة،المؤمنونوأعفاؤهالمحرأسه

يحيالذيالواحدالقدسالروحإلىت!ثيرواحد

علىجميعاَنحندعينامانحوعلىالكنية

مماكةجميعاًالىدعاناقداللهلأنواحدرجاء

هذ،أسىومنواحدهخيراتلهالىواحدة

أسسهاومنواحدربجميعاًلناأنالوحده

وأيفاًواحدجمياًابمانلنايكونأناٍيفاً

أوفحقدبهذاالر!ولولعل.واحدهمعمودية

تؤسىأنيجبالمؤمنينبينتقوموحدةأيةأن

الواحدةوالمعموديةالواحدالايمانعلىأملاً

256

الىتفعملأنهاتفرحالكيسةكانتوإذا

وفيمكانكلفيالمؤمنينجميعواحدهحظيرة

الأيمانأهميةتتغلغلأنيمكنلافهيزمانكل

أساسينكثرطينالواحد،والمعموديةالواحد

فيالوحدهتقومأنممكنفلا،الوحدهلقيام

مثلاًاًوإجتماعيأساسعلىالبهيسة

التعاونمننوعاًإلايحققلاهذاف!ن،إِتْصادي

منأكانواصواءيعضبعغهمالناسبين

فلاالحقيقيهالوحدهأما،المؤفينغيرأوالمؤمنين

أرادهاكماإلاتتملا(نويجبتتمأنيمكن

ففطإلهيوجد.الإيمانفيوحدة:الم!يحالد

الادهجميعفوقوهوللجميعأبهو

جمعبواسطةتعملقوتهوالذي،والرؤساء

أعفاءكلفيأيضاًوتعملالكيسةأعفاء

إلاهاكليسأنههذاكلومعنىالكنيسة

فيإلاتتمثللاالحقهفالميحية،واحدةبهي!ة

إلاهناكوليسرسوليةجامعةواحدةكنيسة

اًنلابدكانفاذا.واحدهومعموديةواحدايمان

ماوحدةفيبعضهممعالميحيونيجتمع

علىوأسا!أولآالوحدههذهتبنىأنفلابد

تكونأنيجبالعقيدةفوحدة،واحدهعقيدة

الميحيين.مختلفبينللوحدهأساساً

وحدهلكنطإجتماعمجردليتالوحدهإذن

نألابدلذلكبالرأسالمتحدالواحدالجسدفي

وفي،اكلانيأساسعلىالوحدهتقوم

الكظئىمجل!كتبام569اًغسطى

نألابدالكنيةفيالوحدهعنتقريرالعالمي
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.العقيدهفيوحدهتكون

السرائريهالوحدهعلىتقومأنلابداْنهكما

والإفخاريعتيا.المعموديةفل

وعندماكورنثوسأهلإلىالأولىالرسالةففي

نجدالعاثرالامحاحمنإِبتداءالنموعىندرس

الذي!الحبزالواحدالجسدتعيرأمامأننا

لذلك؟الميحجحديثركةهوألي!نكسره

واحد"اجسدواحدخبزالكثيريننحن

جانبهافيهناالوحدهولذلك(71ت01كوأ)

فيوتختبرتمارسوحدةهيوالوافحالفعال

جدمعاالكليجعلالذيبالمحالإغاد

257

الواحدالجسدوهو،والكنيةالمحهوواحد

+إعمدناكاعفاءفيهالمعموديةتزرعاالذي

.(213:1كوأ)واحد+جدإلى

اثالوثمنم!تمدهالكنسيهالوحدهفإنلذا

تتموأنهاالثالوثفالعلىإيخهاكماالقدوس

الذيالإفخارسافيالمسيحجسدشركةفي

فيعفوفردكلويجعلواحداالمؤمنينيجعل

النفىإِنكارإِلىتحتاجالوحده.إِنالميحجد

هذا،نالقدسوالروحالمسيحوعملتضاعوالإٍ

السماوية.العلياالحياةإِلىيرفعناالذيهو

العطاياكلمثللناتوهبالكنيسةوحدةإِن

روجه.ويقظهجهادإِلىتحتاجولكنهاالإلهيه

http://www.al-maktabeh.com



المسيحيةالوحدةلأنجلصلوات

وهدا،الحقولفيمبدداالحبزهذاكان+-ا

حباتهاكانت،الهفابكرومفيالحمر

ولكناوالسهولالأوديهفيمبعثرهالكثيرة

واحدهخبزهالآنوهيوجمعناهاقطفناها

.واحدةوخمر

الحيقة،كنيستكفيإِجمعنايارب+هكذا

إجعلهم،قطركلومنحنسكلمنكلها

كلفيالميحيون،واحدام!جياعالماكلهم

عيرهمعائلهكلمنقريهكلمنمدينة

متحابه.متلاحمهجماعة

ليمتحدينلحياأنأعطنا،قداسة+إملأنا

محبتك.

والإبنالآباًيهااللامتناهيهسرمديتك+في

الثالوثسرفيواحدإِلهأنت،القدسوالروح

كلمنأبناءكإجمعياربهكذا،القدوس

بهيتكفيمديةوكلقطروكلجنس

الجامعه.الواحده

فيمتحديننحياأنأعطا،قداعةإملأنا+

آمين..محتك

258

اخرىملاة

موتكليلةفيمنيايوعالربأيها-2

فيمكملينتلامذكيكونلكيمليتلأجلنا

فيك،وأبوكألكفيأنتأنككماالوحده

بلاترتفعحَى،فيكجميعاَنلتقيأنأعطا

نفسهاملاتكولثفاهاقلوبخامنإِنقطاع

وبالوسائلتريدهاكماالمسيحيةالوحدهلأجل

تريدها.التي

الطريقالكاملهالمحبهأنتفيكنجدوإِجعلنا

لجكبالحفوعالوحدهإِلىيؤديالذي

آمين..وحقك
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اخريصللأة

إبنكمجدتمنياالقدوسالآبأيها3-

ليعطيجدكلعلىسلطاناًأعطيهإذيوع

ومخلصاً،إلهأبهآمنمنلكلأبديةحياة

عمقندركأنالبضرنحنأعطيتاإِذنث!كرك

وبينبينكالقانمهالجوهريهوالوحدهلاهوتك

بدعاءإل!هادعوتاالتيالقدوسوروحكإبنك

أنتأنككماواحدأالجميعليكون1لكإبخك

فياأيغأهمليكونوافيكوأنافيئَالابأيها

.(71:12)يو"أرسلتنيأنكالعالملؤمن

إِيهاتدعونااليالوحدههذهأننؤمنحقاً

الطيعةفيعملكلحركشهادةضرورة

ب!ببوايفتتالإنحلالإِلىالمائلةالب!ثرية

لاأنهالعالمليؤمنوفحرورةوالاْنانيهالحطيه

جيكالمسيحيسوعيثخصفيإلالهرجاء

بالأرضيينالسمائينليوحدإرسيهالذي

الجحد.معوالفسالثعوبمعوالثعب

آمين.

925

صلأ!اخ!ى

فيإرادتكتحقيقعلىيعاعدنايسوعياربي-4

لكييموتاأنرواحداًمؤميكجميعيكونأن

ولكي،وإخوةكاخواتبعفأبعغنانقبل

عناانحتلفينوإحتضانلأستقبالأذرعتنانفتح

روحكعملنرىأنعلىساعدنا.ومعنا

معاًلنعملوقوناالأخرىالكنائسفيالقدوس

القدوسإسمكولتمجيدالكنيةوحدةلأجل

أمين..العالمفي
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خ!ى)bصلا

ترنيمةقلوبخافيفع.....اللهيا5-

للجاةمثرقهصورهأعماقافيإِرسم.شجعة

لنكونالقدولرروحكمنقوةإِملأنا.الجديدة

بعفابعفنانكرمحتىأوريثليمثعب

إجعلالآخرينمعفركة-حياةونحياونسلك

آمين..جباهناعلىويكونقلوبنايفئالرجاء

026

صلا!اخ!ي

المحيحيسوعومخلصناوإيهناربنا6-

المشحفيإيخترتالأنكونبحكشكرك+

نشعرأنيعاعدنابالتبنيأبخاءلنكونيحوع

الميح.فيواحدهأسرةكلنانكونأنبمصئولية

لإزالةجهداًندخرألاوعزيمتناتصممناقو+

.الوحدهطريقعلىالعوائق

عناينزعلكيالقدوسروحكلناإِرسل+

لك.الآبأبايالكنصرخلكيإِنقعاماتا

آمين..الأبدإلىالمجد

http://www.al-maktabeh.com



جعلمراا

البروتستانتحذفهاالتيالقانوفيالاْسفار-أ

الميحلاهوت2-

المسيحطبيعة3-

الكهنوت4-

المقارناللاهوت5-

المطهرنرفضلماذا6-

ثنودهالباباعهدفيالمجمعيهالقرارات7-

الثالث

المكونياتمذكرة8-

يختصفيماالإيكندريةكنيةتعاليم9-

الميحاليدبطيعة

بينماالمسيحيالدينيالفكرتاريخا-.

L-لإسكندريةا jjjوبيزنطه

الكنيسةتاريخ-اأ

الىالرسولالرسولبولسرسالهلْفر-ا2

أفسسأهل

التالوثيوالإِيمانالمسكونيهالمجامع-أ3

والمجمعيهالمجامع-41

الأرضعلىالقوطظاهرة-51

المسيحيهالوحده-11

للعالمإلهاماسيهونالحقيمةالوحده-71

الكنيسةتاريخ-81

اللاهوتعلم-91

الإِيمانحاميديقورسالبابا5-2

261

سويفبنيمطرانية

ايالثثودهاباباتداصة

اثالثثودهاباباتدامة

اقلثثودهباابقداصة

الثاكثودهالباباقداسة

اثالثثودهالباباقداسة

الأرثوذكهالقبطيةللكني!ةالمقدسالمجمع

دمياطمطرانبيشويالاْنبانيافة

غريغوريوسالأنبانيافة

غريفوريوسالأنبايافة

القيصرييوسابيوس

ملطييعقوبتادرسالقمص

ملطييعقوبتادرسالقمص

ملطييعقوبتادرسالقمص

ملطييعقوبتادرل!القمص

المكينمتىالأب

المكينمتىالأب

يوحنامنسىالقس

ميناميخالُيلالقمص

بهنامبولسغريفوريوسالمطران
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البركاتتفقدونلمبروتستانتيا1-2

نتحاورهلمواالبروذمتانتإخوتايا2-2

الهلاكهوةيهوهثهود23-

إيرائلثعبإمتداديهوهلثهود24-

الأرثوذكسيهالمخرة5-2

اثانيالمجنعلامات6-2

91القرنفيمصرفيالقبطيالمجتمع7-2

يهوهشهودهممؤلاء28-

النظرياللاهوت9-2

المعاصروالانسانالميحياللاهوت0-3

،بر23،بربرا

بر4المعامروالاِنسانالميحياللاهوت9-3

2r-المطهر

أ!الكنيةتاريخ33-

الكناض)البهيسةتاريخقراءةإلىدليل34-

ال!ثولييهه(الشرقيه

الثانيالفاتيكانيالمسكونيابحمع35-

النظامياللاهوتعلم36-

والثانيالأولالعددال!هنصديقمجلة37-

الكاثوليكيةللكنيسةا499

الأخيرهالأزمنةفلالات38-

بره:براالكنيسةتاريخ93-

Ill

خاتمبطريروالبابامرتىمارالقديسينكنية

الثهداء

خاتمبطرسوالبابامرتىمارالقدي!ينكنية

الثهداء

خاتمبطرسوالبابامرضمارالقديينكنية

الهداء

جبرهإبراهيمالقمص

جرجىحبيب

توافروسموريساد

يوريالرياضد/

منصوريى

الجميلإلياس

البولسيبشرسسليمالأب

بشرسسليمكيرلسالمطران

برعوملويسالأب

كمبيجانالأب

بيروت/المضرلْىدار

عبدفؤادفريد/دترجمةثيسنهنريتاليف

ترجمةشيوارتدونك!ماكدويلجوشتايف

كامللويس

لويكلرجون
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-41

-43

-47
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الكاريزماتيهالحركة

الحافرلعصرناويدليجونرسالة

الظهور-العظيمةالفمة-الإختطاف

بر3الكي!ةتاريخ

ممرفيالإِخوة

مصرفيالدينيهالحاله

اللهروحقوةتاثيرتحتالنالىيقعلماذا

الروخهو

الحمييةالحركةينابيع

نجيبمكرمالق!

فايزالقىترجمة،هاربرصتيفادتاليف

الملكعبدعزيز

حنايثدنا/د

ذكيعزت/د

فهميفارس

والإستراتيجيهالياسيةللدراسةهرامالاًمركز

أبادير.يترجمةهيجينكييث

سابقاًالبراموسيدانيال(المنثق)الأب

خياطتوفيق/دترجمة.ومكأديفيد
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للمؤلصأكركلاكتب

ا!الطريقفيمعككلماتا-

والأيمانالعقلبينالحقيقيةالغنوعة2-

براوخلواتكملواتكفيرفيقك3-

والقدرالقفاء-4

الكنيالئبابنادي5-

بر2الطريقفيمعككلمات6-

المعاعرللأِنساننقدمهوكيفالحلاص7-

الحمسهموسىأسفارفيالمسيحاليد8-

بر2وخلواتكعلواتكفيرفيقك9-

الأرواحتحميرمذهب-ا"

صفيرة(نبذة)ايإمتحاناتأيامرجاثي-11

الميحيالأريهولوجيعلمفيمقدمة-ا2

(ميرةنبذة)المداقة-31

الطبعغت

الطبعتحت

-ylت.منتطلب Tall

يمفأ-(الم

462ح!3-
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